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सुभाषितत्रिशती । 
ह श्रीरामचन्द्रव॒धेन्द्रविरचितया 

सहृदयानन्दिन्यास्यया व्याख्यया समेता। 
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१. नीतिशतकम् । 
>-+-*0$520०...--- 

अथ व्याख्यानपीठिका । 

बन्देष'ह रघुनन्दनाड्रिसरसीजातद्वयीमद्वया- 
सन्दानन्द्सरन्द्विन्दुलहरीसंदोहनिष्यन्दिनीमू। 

यत्रेन्द्न्द्रिजातवन्मुनिमनोइन्द कृतखाश्रयं 
कांचित्तुन्दिलतामसविन्दत परानन्द्यववोधोदयात् ॥ 

भ्रोमांज्नेलिज्नदेशे स जयति विद्युधश्रेणिकोटीरकोंटी- 
कोटीमाणिक्यभूतागणितगुणगुणो5खण्डपाण्डित्यशौ ण्डः । 

थीरः शाण्डिल्यगोन्र:ः सकलकविकुछाह्ादिसूक्तिप्रवीणो 
वीणोदाह्मयेविद्याविवरणनिपुणो रामचन्द्रो चुधेन्द्र:ः ॥ 

देदान्तोदन्तचिन्तामतनुत चतुरेणान्तरेणाकुतर्के 
तक चातर्कयद्रः फणिपतिवचरसा पारमाथत्त योगे 

योगे यः सांख्यसंख्यागमसमयविधावप्यल तत्नविया- 
विद्यायामिन्यधीशः स्फुरति निरुपमावशरवंशाम्दुराशो ॥ 

विप्रेणाभूतपूर्व फठमधितपसालूम्मि सूयेप्रसादा- 
छृष्ध्वा तस्मात्खयं तत्मचुरतरजरापञ्ञताकुञनाब्यम् । 

हिला मोह खक्तान्ताखतिविमरूधिया त॑ निपेष्याप्तसव्यो 
योगीन्द्रो सतेहयोहय इह कुरुतेड्ापि विद्याविलासम् ॥ 

, सोषहमेत्तत्मणीतायाः सुसापितकुतेः झूती । 
कुर्वे सहदयानन्दिन्याख्यां व्याख्यां सतां सुदे ॥ 

च्याकुदेन्ति निवद्धगौरवभयत्िव स्फुर्ट युक्तिसि- 
ये तेष्ध्येतुजनत्रतारणपराः का नेपुणी वा ततः । 

चैखयों वचसां कवीशह॒दय प्रस्यापयन्नन्वय- 
द्वरेचाहमिहाखिलं प्रविद्वणोम्युक्तिवजोबुम्मितम् ॥ 



हा सुमाषितनिश्ञदयं 
“' झुभाषितत्रिशयां 

डी . ,>अय मन्ञलमू। , 
>_ईह. खल्वत्रभवांनशेषविशेषस्तारपारद्खा विश्वातिशायिगुणगरिमावतारों भ- 

: तृंहरिनामा महायोगीश्वरो निजयोगमहिमानुसारेण करतछामलकीकृताखिलवबिरि- 
* ख्रिप्रपश्चस्तृणकणमिव जगज्ञाठमाछोकयन्, परमकारुणिको लोकव्यवहारपरि- 

ज्ञानखिन्नान्तःकरणो लोकानुजिशक्षया नीति-शज्जार-वैराग्यवर्णनप्रस्य सुभाषि- 
तत्रिशल्याख्य #चित्ववन्ध प्रारममाणः, तत्परिपन्धिनिमन्थनद्वारा परिसमाप्ति- 
अचयगमनरक्षणफलमाशासानः, शिक्षचारपरिश्राप्तविशिष्टपरंज्योतीरूपेंटरदेवता- 
नमत्काराकारं मज्लमादो निवश्लाति-- 

दिकालाद्रनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूतेये । 
स्वाजभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ १॥ 

दिगिति । दिशः प्राच्यादिदिकश्रदेशा, काला भूतभविष्यद्वतैमानरूपा, आ- 
दिशव्दसंगृहीतानि वस्तूनि तथे। चर दिक्काल्ल आदयो येषां तानि दिक्कालादीनि । 
अतहुणसंविज्ञानो वहुत्रीहिः । अन्यथा तेपामप्राधान्येन विनाभाने शात्नविरोधः 
खात् । तैरनवच्छिन्नापरिक्ृप्ता । विभुल्लानरिद्मत्वादेकत्वाच देशतः काठतो बसखु- 
तथ्चापरिच्छिनरद्र्थ: । अत एवं अनन्तापरिम्रिता । त्रिविधपरित्छेद्शस्यस्वाद- 
खण्डद्ण्डायमानेल्यर्थ: । एतेव सजातीयविजातीयखगतमेद्त्रयराहिल्वमथीत्सू- 
चितमिति शेयम् । “आनन्द-? इति पाठ आनन्दचिच्छव्दयोहईन्द्वान्ते श्रूयमाणो 
मात्रशव्दः प्रत्येके संवध्यते। तथा चानन्दमात्रा आनन्दसयी, चिन्मान्ना 

“ःज्ञन्घता च। विदेकरसेति यावत् । ताहशी मूर्तियैस तस्मे। एतद्रपायेलर्थ: । 
सत्य ज्ञानमनम्तं त्रह्म', 'एकमेवाद्वितीय ब्रह्म', 'बिज्ञानमानन्दं वहा, 'आन- 
ज्दो ब्द्येति व्यजानात', “आनन्द्मयो5भ्यासात' 'सत्यं ज्ञानमनन्त॑ यत्सानन्द 
ब्रह्म केवल्म' इल्ादि श्रुतिस्ट्तिकद्म्बकमत्र श्रमाणमिति सावः । अन्न बहु- 
औीहिराश्यणीयः । अन्यथा 'इको5चि विभक्तो' इति नुमि "मूर्तिने! इति स्यात्। 
न च तृतीयादिषु भाषितपुंस्क पुंबद्वालवस्थ' इति न पुंवद्धाव इति वाच्यम् । 
मूर्तिशव्द्य नियतल्लीलिडत्वेनाभाषितपुंस्कत्वात । तस्मायथाश्रुतमेव साथ 
मन्तत्यम् । भाषितपुंस्कत्वसानिद्चत्वविवक्षायां तु बहुजोहि्विधीयते तदा न 

5.० 6 काप्यजुपपत्तिरिति सर्वे सुस्थम् । तथा खाजुभूतिरात्मानुमव एवं एक भुख्यम- 
द्वितीय वा मान खप्रकाशसाधन यस्थ तस्मे। खयप्रकाशसंविद्पत्वादब्यप्रदीप 
वत्लपरप्रकाशकतया खसाक्षात्कारखानुभव एवं प्रमाणं न तु घटादेरिव 
चक्षुरादिप्रामाणिकत्वमिति भाव: । एतेन इत्तिविषयत्वमेव, न तु फलविप- 
यल्लमित्यवधेयम् । तदुक्तमायें:--खवोधेनान्यवोधेच्छा वोधरुपतयात्मनः | 
न दीपस्थान्यदीपेच्छा यथा खात्मग्रकाशने ॥” इति । तथा शान्ताय अबि- 
दातत्कार्यसंबन्धशत्यत्वात्सभाय । “विष्कर् निष्किय॑ शान्तम! इल्यादि- 
अतेः । तेजसे ज्योतीरुपाय श्ह्मणे नमः अहोभावः । 'नमःसरिद-! इस्या- 
दिना चतुर्थी । अमन “मक्दादीनि मज्ञलमध्याति मज्ञजान्तानि शात्राणि प्र० 
धन्ते, वीरपुरुषाण्यायुष्मत्युरुषकाणि च भवन्ति, अध्येतारध प्रवक्तारो भवन्तिर 



१६ नीतिशतकम्। न 

इति भगवद्धाष्यकारवचनप्रामाण्यात् आशीनमस्कियावद्तुनिदेशो बापि -तन्मु- 
खम? इल्यादिदण्डिवच नाचादोी नमस्काररूपम्, अन्ते परत्रह्मससरणलक्षणम्, 
मध्ये तदुभयात्मक॑ थ मज्नजज्माचरितमित्यवगन्तत्यम् । 'अथ शब्दाजुशासनम्? 
इस्मादों स्ैत्र शात्तारम्से मइार्थत्वेनाथशब्दप्रयोगदशनात्तत तदश्रकत्व॑ व 
भन्नठानन्तरास्म्मप्रश्नकात्त्येष्वथो अथ'! इल्यमिधानात, “मंकारथाथशब्द्क 
द्वावेती अह्मणः पुरा । कण्ठ मित्त्ता विनियोती तेन माइलिकाबुभों ॥” इति 
स्मरणाचं । तख निर्विन्नप्रारिप्सितपरिसमाप्तिकामेनोवर्य कर्तव्यम् । 'परिसमा- 
सिकामो मदृल्माचरेत” इल्सनुमितिश्रुतिवोधितकर्तैव्यताकल्ात्, अनुमान च- 
मदलं चेदवोधितकर्तव्यताकम्, अलोकिकाविगीतशिश्षचारविषयकत्वात, दशों- 
ग्राचारबदिति । नन्वन्वयव्यतिरेकाभ्यां तस्प कारणत्वानिश्वयात्कथमवश्यकर्त- 
व्यताकत्वम् । तथा हि--शावरभाष्यादी झृतेडपि मज्के समाप्तेरजातत्वात्, 
किरणावल्यादावक्ृृतेडपि जातत्वादिति चेत्ू+ सत्मम्। क्निद्विप्नवाहुल्येन तत्स- 

मर्ंख्याकमज्लासावात क्चित्माचीनमद्छवाहुल्याच व्यय इसलगति- 
प्रसद्नेन । अन्न चारत्वेन यथादद्वस्तुवर्णनात्खभावोक्तिरलकार:--“खभावोफ्ति- 
रसी चारु यथावद्वस्तुवर्णनस? इति लक्षणात् । 'छोकाख्यमेतदानुष्टर इत्तम--- 
'पध्म छघु सर्वेषु सप्तम द्विचतुर्थयोः । गुरुषदर्क च सर्वेषामेतच्छोकर 
लक्षणम् ॥? इति वचनात ॥ 

अथ मूलेपद्धतिः । 
प्रचन्धस्थास्स विविधखरूपपरिज्ञानार्थ तत्तत्पद्धतिनिवन्धनतया चिकीर्पितलात्त- 

त्र मूख-विद्वत-पद्धल्लोब्योवर्तकभावस्यावशिष्त्वेनोभयनिरूपणे संग्राप्ते आथम्ये मु- 
स्यप्रसज्सेंगल्योर्यतरसाभावादशोकवनिकान्यायग्रायत्वाबादी मू्पद्धतिं वर्णें- 
यितुमारभते । तन्न प्रथम॑ सहृदयाभावात्सुभाषितय वक्तुमनवकाश इल्याह--- 

बोद्धारो मत्सरञ्नस्ताः प्रभवः स्सयदूषिताः । 
अवोधोपहताश्चान्ये जीणैमड्गे सुभाषितम् ॥ १॥ 

बोद्धार इति | बोद्धारः परिक्षातारः 'बुध अवगमने' इलस्माद्धातोस्तृच् । 

मत्सरेणासूयया परोत्कपोसहनेन प्रस्ताः समाक्रान्ता: । न तु हृदयालवः, अतो 
नानुमोदन्त इति भावः । प्रभवो राजानः स्मयदूषिता गवैदुर्विनीताः। न तु विनय- 
प्रहा), अतो न शप्पन्तीति भावः । अन्ये उक्तोसयन्यतिरिक्तजना अवोधिनाज्ञा- 
नेनोपहता नशत्मानः । ते नाधिकारिण:, अतस्तेषामाकर्णनयोग्यतापि 
नात्तीति भावः । तस्मात्यभाषित॑ साधुभाषणम् । प्रियवचनमिति यावत्र् । 
भाषतेः कत्तरि क्त:। अद्गेजन्तरज् जीणेमन्तर्दित्तम् । न त्वदापि वहिः प्रदव- 
त्तम् । तथापि वश्ष्यामीति वाक्यशेषः । इत्त पूर्ववत् ॥ 
न कीहशो मूखः, यतस्तत्खरूप निरूप्यते तत्राह-- 

अब: सुखमाराध्यः छुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ: । 
* जानलवदुविद्ग्ध ब्रह्मापि नरं न रखयति ॥ २॥ 



घर ह सुभाषितत्रिशतां 

. भज्ञ इति। न जानातीलनज्नः अकिंचिज्ज्ञः । मूढ इति यावत् ।.खुखमक्लेशेन- 
राध्यः समाधेयः । तस्योपदेशमात्रेणव विल्लम्भसंभवादिति भावः.। विशेष जा- 
नातीति विद्ेषज्ञ: तत्त्ववेत्ता सुखतरम् | अलन्तानायासेनेल्र्थ: । 'द्विवचन- 
विभज्य- इल्मादिना तरप्प््ययः | आराध्यते समाधीयते ..। तद्ुद्धे: सर्वदा 
विशेषग्रहणमात्रप्यवसानादिति भावः । किंत॒ ज्ञान ज्ाखजन्यसंवित् तस्प लवेन 
दुर्विद्र्ध पण्डितमानिन नरम । मूखजनमिंलर्थः । प्रह्मापि कंतुमकतुमन्यथा- 
करत समर्थश्रतुमुजो5पि किम्ुतान्य इति भाव: | न रक्षयति रजयितुं न शक्रोति। 
तन्मनसः सूक्तिसह्लरपि संमाधानासंभवादिति भाव: । उक्तोभयमध्यंस्थो मूख 
इति फलितार्थ: । रज्ननसंवन्धेडप्यसंवन्धामिधानादतिशयोक्तिभेदः । अनज्नों 
विशेषज्ञ इदत्र च आतोष्नुपसर्ग क इति कप्रत्यय:, न तु दह्गुपथन्ञा- 
इल्वादिना कग्र॒लयः । अत एवाह, भगवान्क्रात्यायनः “अकारादसुपसत्कर्मो- 
पपदो न भवति अतिपेघेन इति वात्तिकव्याख्याने भाष्यकारेणार्थज्ञशव्दमुदा- 
हल्मप्यर्थत्वस्य समर्थनात । एतचासहृदुफ मदीयशझद्ञारशब्ञाटकेडपि---रुक्मि- 
णीरसमयय समयज्ञः” इत्मादिषु । एवमुत्तर्रापि द्रष्व्यमू । आयोशृत्तमेदोंड्य- 
मुत्नेयः । उत्तरत्रापि भेदान्तराण्युनेयानि ॥ 

अथ द्वाभ्यां मूलेजनचित्तस् दुराराध्यतामाह--- 
प्रसह्य मणिमुद्ध रेन्मकरवक्रदृष्टान्तरा- 

त्समुद्रमपि संतरेत्मचलदूर्मिमाछाकुरूम् । 
भुजज्गमपि कोपित शिरसि पुष्पवद्धारये 

ज्नतु भतिनिविष्मूजेजनचित्तमाराधयेत् ॥ ३ ॥ 
प्रसह्येति । मकरः शिंशुमाराख्यो जलग्राहविशेषस्तस्स वक्के बदनगहरे 

दंखाणां निशिताग्रदशनविशेषाणामन्तरादन्तरालत । अतिसंकटादित्यर्थ: । 
असह्य वछात्कारेण मर्णि रलम् । दुरुद्धममपीति भावः । उद्धरेदुद्धतु शक्तयात्। 
जन इति शेष: । केननविद्वधानेनानयेदित्यर्थ: | तथा प्रचलन्तः दोलायमाना ये 
ऊमयस्तेषां मालामिः परम्परामिराकुल संकुलम्। उल्लेलकल्लोलोजम्मितमिलम्थः । 
समुद्रमपि । दुस्तरमपीति भावः । संतरेत्सम्यक्तरितुं शक्रुयात् । केनचित्तवन- 
साधनेनेति भाव: | “लट्डयेत्” इति पाठे हनुमानिव केनचिच्छक्तिविशेषेण 
लद्वितुं शह्लुयादिल्यर्थ'। तथा कोपितं संजातकोपम् । कोपवशात्सफूत्कारं 
जिहया रक्षिय्रान्ती ढेलिहानमित्सर्थ:। 'तद॒स्य संजात॑ तारकादिभ्य इतचः 
इतीतच्य्नस्ययः । तारकादिराकृतिगणः । भुजज्न सर्पमपि । दुपरमपीति भावः | 
शिरसि केशपाशे पुष्पेण तुल्य॑ पुष्पवत् । पुष्पश्नजमिवेज्यर्थ: । 'तेन तुल्य क्रिया 
चद्गतिः इति वरतिग्र्ययः । धारवेद्धारयितुं शक्तुयात् । मणिमन्त्रादिसाधनेनेति 
भावः । कि तु प्रतिनिविष्ममिनिवेशाकान्तम् | दुराग्रह्मविष्टमिति यावत् ॥ 
मूखेजनस्थ दुर्विदग्घस् चित्त नाराधयेत् आराधमितुं समाधातुं न शक्रयात् 
उपायाभावादिति भावः । मकरदंट्रान्तःस्थमण्युद्धरणादित्रायं मूखंजनचित्तसप्रा_- 
राधनमिति शछोकार्थ: ॥ 



१. सीतिशतंकम्॥ ७ 

एवें दुरलभवस्तुसाघने दुष्करकारयंकरणे च संसावनया शक्तिह्का, न सूर्ख- 
वित्तप्रसाधने ॥ इृदानीमलन्तदुलेभवस्लपि प्रसधायेत्, न तु तबित्तमिद्याह-- . 

लमेत सिकतासु तेलमपि यल्षतः पीडय- 
: प्पिबेच्च झुगतृष्णिकाखु सलिछे पिपासादितः । 

 कदाचिद्पि पर्यटब्शशबविषाणमासादये: 
 ज्षतुपतिनिविष्मूखेजनचित्तमाराधयेत् ॥ ४॥ 

लमेतेति । यत्नतः कुतथित्रयल्ञात् । पश्चम्यासतिः । पीडयन्केनचियश्लेण 
संमंदेयन् । सिकतासु वालक्ाखपि । कालब्रयेध्प्यन्तःलेहानधिकरणभूताख- 
यीति सावः । तैले खेइं हमेत लव्धु शक्तुयात् | 'ख्लेहे तेठचः इसलुशासना- 
प्तान्र तिलसंबन्धलशट्टाकलड्ावतार इति इृष्व्यम् | तथा पातुमतिच्छा पिपासा । 
पा पाने! इलस्माद्धातोंः सन्नन्तात्व्ियामप्रखये ठाप्। तयादितः पीडितः । 
तृष्णातुरः सन्निद्धर्थ। । रुगतृप्णिकासु मस्मरीचिकास्पि था ,जलभ्रममात्रदा- 
यिनीष्वपीति सावः । सगतृष्णाशच्दात्खा्थ कप्रसये अल्यस्थात्कातूव्थातत 
इद्ाप्यसुप/ इतीकारः । सलिले जल पिवेत्यातुं शक्रुयात् । 'पांप्राध्मा-? इसा- 

दिना पातेः पिवादेशः । तथा पर्येटन् तत्न ततन्न वनान्तरे संचरनू।कदाचित्क- 
स्मिंथ्वित्समये शशस्त्र रुगविशेषस्य॒विषाण अशक्षमपि । वाह्मान्नगोचरमपीति 
भावः । आसादयेद्िगन्तुं शक्तयात् । न तु प्रतिनिविश्लादि पूलेवत् । सिक्क- 
तातैललासादिवदल्न्तडुधेट मूलेचित्तसमाराधनमिति सावः । मृगतृष्णिकाज- 
ल-शशविपाणयोगेगनारविन्दू-वन्ध्यापुत्ननद््चन्तासंगतलमुक्त॑ सुरेश्वरवार्तिके- 
गतृष्णान्भति स्वातः संपुप्पक्ृतशेखरः । एप वन्ध्यासुतो याति शशम्यज्न- 
धनुधैरः 0" इति। प्द्नये्प्यस्मिन्मणिमुद्धरेदित्यादी शक्य्रार्थ विधिलिड। तथा 
अपिशव्दः समुचये संभावनायां चेत्तदसुवाद इति विवेक: । उभ्रयथाप्य- 
सुशासनसंभवात्, प्रहृता्ोपपत्तेश् । यथाह्ामरफिंहः---गहाँसमुचयत्रश्नशझ- 
संभावनाखपि' इति। अन्न समुद्र लद्वयेदित्युदाजहार खामी। अन्न मप्युद्ध- 

*रणाबसंवन्धेडपि तत्संदन््वासिधानादतिदायोक्तिः । छोकद्वयमेतत्यृथ्वीबृत्तम् । 
तदुक्त केदारेण वृत्तत्नाकरे--'जसों जसयला वसुप्रहयततिश्व पृथ्वी गुरु 
इति । अतएवं तिकताउ तेलम इसन्न, स्गतृष्णिकाउ सलिलम! इस्न्न 

मूखेजनवित्तम्! इत्न्न च अध्सदर्ण विहितस्थ विच्छेद्याभावाग्रतिभ्रष्टनामा 

दोपः । इमनेद केचिदपद्स्थयातिं वदन्ति । तदुक्क विद्यानाथेन--यत्र स्थाने 

यतिश्रंशलयतिश्रश्मुच्यते' इति 'कुन्नचित्पद्मध्ये तु यतिमिच्छन्ति सूरयः । यत्र 
पूर्वापरी सायी न स्यातामेकवर्णकी ॥! इति दर्ति (१)वचनमपि समाधातुं न 
शक्तोति । पूर्वा परभागयोरेकवर्णगतल्ात् । 'निरहुशाः खल कवयो सवन्ति सर्वेप- 
थीनाः इस्लमतिप्रप्ेन | अथ मूलोनुनवेच्छोरलन्ताविवेकितामाह-- 

ब्याले चालमणालतन्तुमिर्लो रोड समुज्ञम्भते 
भेचुं वज्ञमणि शिरीपकुसुमग्रान्तेन सन्नद्मति । 



सुभाषितत्रिशयां 

माँधुय मधुविन्दुना सचयित॒ क्षारास्वुघेरीहते 
मूर्खान्य+ प्रतिनेतुंसिच्छति बलात्यक्तेः छुधास्मन्द्भिः ५ 

: ब्यालमिति । असौ पुमान्च्याल -दुष्गजंम् । न तु साधारंणजन्तुमित्यथः । 
व्याले दंश्गजे सर्प! इति विश्वः । वालमणालतन्तुमिः कोमठविसक्तिसठय- 

। ईपत्िरोधखाप्यनुपयुकैरिति सावः । रोडुं नियन्तुं समुरज्ञम्भते छृत- 

अयलो भवतीलर्थेः । तथा वज्मणिं हीराख्यमणिविशेषम् । अलोहलेह्यम- 

पीति भावः । हीरो वजधश्व कथ्यते' इति हलायुधः । शिरीपकुछुमस्मातिकोमल- 
पुष्पविदेषस प्रान्तेनाखलेन भेत्तुं विदारयितुं सन्नद्मति । उद्ुक्तो भवतीलर्थः 
तथा क्षाराम्हु॒म्रैडेबणार्णव्, च तु खत्पजलाशयस्थ, मघुविन्दुना क्षोद्रविष्षषा । 

न त्वविच्छिन्रमशुघारासंपातेनेल्वथेः । माधुये मधुरगुण रचयित संपादवितु- 
मीहते काहुति | कोइसाविबत आह--यः पुमान्वलाद्याक्पाठवात सुधास्त- 
न्दमिरिम्तलापितिः । अतिमधुररिलर्थः । सूक्तेः प्रियोक्तिसिः । कर्तरि क्षः । 

नूखीन्त्रतिनेतुं समाधातुमिच्छति सोडसाविति संवन्धः । ग्णालतन्तुमिव्याद- 

निरोधनादितत्पर इद मूलोनुनयपरो5प्यलन्ताविवेकीति भाव: । अल्न्तदुष्करं 

मूर्लप्रसाधनमिति फलितार्थ:। अत्र यः अतिनेतुमिच्छति चाज्छति असो 
समुज्म्मत इलादि विशिश्वजुनयेच्छाविद्म्मणादिवाक्यार्थयोनिदिश्टेकत्व/संभ- 
दात्साव्य्यलक्षणायामसंसवद्वस्तुसंवन््धो वाक्याथेः । इत्तिनिद्शनाभेदः । न 

आये इछान्तः। वाकयमेंदेन प्रतिविम्बकरणाक्षेपे तस्मोत्यानात्। अनभ्च तु 
दाक््यायें वाक्यार्थतमारोपाद्माक्येकवाक्यतायां तदभाव इल्ललंकारसर्वेखकारः । 

शाूकृविकीडित इत्तम--सयोश्वेमेसजाखताः सग्र॒रवः शादूलविकीडितम? 
इति लक्षणात् ॥ 

अधषां गतिमाह-- 

:. स्वायच्तमेकान्तहित विधाना 
विनिर्मित छाद्वमज्ञतायाः | _ 

विशेषतः सर्वविदां समाजे 
विभूषण मोचमपण्डितानाम | ६ । 

छादत्तनिति । विधात्रा तह्मणा कन्नो खायत्तमात्माघीनम्। न ठु परोपदेशसा- 
पेश्षम् “अधीनो निम्न आवत्त:ः इल्मरः । एकान्तहितमलन्तहितकारि । खाव- 
गुणाच्छादकत्वादिति भावः॥ तथा विशेषतों विशेषाकारेण सार्वविभक्तिकसतिः । 
सर्वबिद्यं समाजे सर्वेज्सभायां विभूषणमुपस्कारहेतुभृतत्वाद्भूपणप्राय॑ मोर्द तृष्णी- 
साथः कमे । 'इगन्ताच ल्घुपूवीत” इस्॒ण् । अपण्डितानामविदुपां उंवन्धिन्या 
अहताया माब्यल छादनमाच्छादुक सत् विनिर्मितं रचितम्। अतोड्पण्डितनि- 
जमौव्यसंगोपनाये मोनेनेव वर्तितव्यम् । इयमेवेतेपां गतिः । अन्यथा हास्ास्प- 

दता स्मादिति सावः । 'एक्ान्तक्ृतम इति पाठे तु छृते कर्म । भादे क्तः | ए- 
दान्तह्वत रंहखनुष्टित कर्म जजतायाइछाद्न सत् विनिर्मितम, अपण्डितानां मौन 

मन 8। 
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भूषण स॒त् विनिर्मतमिति प्रत्येकमन्वनो दृश्व्यः । अशताच्छादनार्थमेकान्त एव 
कम कर्तेव्यम्ू , अपण्टितमनिभिरेव स्थातव्यम् । अन्यथा सरुपप्रकादशनैनापदा- 
'सातह्यदता छ्ादिति भाव: । उपजातिदत्तम् , इन्द्रोपेश्रवजायुगिति छक्षणात् । तो 
दही पीरगियर्या | 'स्यादिरवजा यदि ती जगी गः । उपेन्द्रयज्मा जतजसतो गो । 
अनन्तरोदीरितदश््ममानी पादो यदीयायुपजातयस्ता: ॥! इति वृत्तरल्ाकरे ॥ 

संग कप्लनिदनुभविनः परान्द्रति स्ानुमवप्रकारमाहु--- 

यदा फिंचिज्यो5ह गज़ इव मदान्धः समभर्च 
तदा सर्वशोष्लीत्यभवद्व॒ल्िप्त मम मनः | 

यदा किंचित्किचिनुुधज़्नसकाशादवबरगर्त 
तदामृखां इलीति ज्वर इच मदो में व्यपगतः ॥ ७॥ 

चदेति। सह फिंसिस्टोइत्पत: सन् यदाी यम्िन्समये गज इव मदेन दर्पणान्धः 
फतेब्याकर्तब्यविवेदशसन्यः समभय जातो$स्मि, तदा तस्मिन्समये सर्वशेषशेष- 
शोइसमीति मन मनोष्वलिसत गययितगभवत्। 'जलवियों महागर्वी! दति न््याया- 
दत्पतत्मसीय गयदेतुदादिति भावः । “अभगलेपस्नु गर्ने स्थाटिपने दपपेइपि च' दृति 
विश्वप्रकाद: । यदा युध जनस छा भात् । पिद्वलनमुणादिसर्यः । 'थारयातोपयोंगे! 
इलपादानत्वात्मयमी । दिंचिलिचित्त्त्प॑ सन्पम । घारूयोंपितायारादिकनिति 
शेष: । अवगत शतम , तदा मृसो मूटी उस्सीति मे सम गंदो ज्यर इस व्यपगतो 
निर्मतः। अमृदिति शेष: । ज्यसयद्विकारकारियान्मद सेतत्ताम्यमिलयगन्तन्यम्। 
आचार्यधान्पुयपों बेदो इति अ्रवधादायार्यायगतपियस्यय विवेकसंभवादिति 
साथः। अत्पश्षेषपि सम्यः सच श्मात्ान मनुते स एव मूसः । यरतु सवेशो5पि' 
मूटमानी भवति से एवं विद्वानिति विभेझः । मंदी गवेंहेतुः, गुदशश्षृपा विनय 
हेठरिति फ्ितो5थ: । यद्गा एतावन्स का मदबश्ान्मूरो5िस्मि, इदानी शुर- 
शिक्षाबश्चाद्विवेकाबगपिरिति या मोननीयम् । शिशारणी ग्ृत्तम--'रसे रुटै- 
दिछभा बमनसभला गे झ्ियारिणी' इति लक्षणात्र ॥ 

मूरस्यातिनच्यं दृश्धन्तमुसैनाह-- 

रृमिकुछचित छालाकछलिल विगन्धि जुगुप्सित 
निसरपमरसभीणया खादन्खरास्थि निरामिप्म 

झुरपतिमपि श्वा पाम्वेस्थे विछोक्य न शहूतते 
न हि गणयति क्षुद्रो जन्तः परिग्रहफल्गुताम ॥ ८ ॥ 

कृमिकुछेति | श्वा शुनकः फूमिकुलरमेध्यमध्योत्पत्तिमद्पादजन्तुसंततिमिसितं 
च्याप्तम् । ठालाछिमे बसापूराद्रम्। यद्वा ठाठा उुणिका। दन्तान्तजठमिति यावत् 
सुणिका सन्दिनी लाला! इलट्मरः । तया छ्लित्तमू । खादनसभये तस्यासत्र स्ब- 
णादिति भाव: । विगन्धि हुर्गन्धि । विद्यच्दस्य पूतिपयोयत्यविवक्षायां गन्धस्या 
इंद्ादिना ०858७ ॥ यद्वा विभन्य आमगन्धोड्थासीति विगन्धि। एवं 

३ सु, नि. 
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जुग॒ुप्सितं निन्दित टेयम् । तदपि निरामिप॑ मांसलेशझज्य तदपि सरास्धि रासम- 
कीकसे। निरुपम उपमानरहितों यो रतः खादखत्न या प्रीतिः प्रेम तया सादुन्भ- 
क्षयन् । पा्यर्स्थ अन्तिकस्थम् । 'सुपि खः इति कप्रत्ययः । मुरपतिमिन्द्रमपि 
किमुतान्यमिति भावः । विछोक्य न शइते न लखते । तथाहि क्षुद्रो जम्तु्नाच- 

जम्तुः परिग्रहे खीकृतवस्तुनि फल्गुतां तुच्छत्व॑ न गणयति । न मनुत इलर्थ:। 

जुगुप्सितकर्माचरणतत्परो मूर्खध्प्येव॑ न भदद्विग्णाह्विभतीति भावः । 'पत्नी- 
परिजनादानमूलशापाः परिम्रहाः! इत्मरः । फल्यु तुच्छमसार॑ च इति यादवश्र । 

सन्नाप्रस्तुतवृत्तान्तकथनात्पस्ठुतमूखजनप्रतीतेरप्रस्ुतम शंसालंकार: । “अप्रस्तु- 
तस््र कथनात्यस्तुतं यत्र गम्यते । अप्रस्तुतप्रशेसेय सारूप्यादिनियन्त्रिता ॥/ इति 
उक्षणात् | अय॑ चोक्ताथानुप्राणित इति संकरः । हरिणीशत्तम---भवति दरिणी 
न्सौ प्री री गो रसाम्युधिविश्पे इति छक्षणात् ॥ 

अथाविवेकसानथोदिकथनद्वारा विवेकस्थावश्यकत्व प्रद्शयति -- 

शिरः शार्च स्वगौत्पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरं 
महीज्राउन्ु्ञादवनिमवनेश्वाषि जलघिम् । 

अथो गह्जा सेय पदसुपणता स्तोकमथबा 
विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ॥ ९ ॥ 

शिर इति। अत्नोत्तवाक्ये तच्छच्दुस विद्यमानथ्वायच्छब्दोध्ध्याहर्तव्यः । 
अत्तदोर्नित्संवन्धात् उत्तरवाक्यस्थयच्छब्दस्थव पूर्ववाक्यतच्छ ब्दानपेक्षित॒त्वनि- 
यमात् । तथाच या गन्जा खर्गात् खलेंकात। शर्वेस्पेद शाव ऐश्वरम् । 'ईश्वरः: शर्व 
इंशानः इसमरः । 'तस्येद्म” इसपप्र्ययः । शिरः शीर्ष उपगतेति सर्वत्रानुप- 
ज्यते। प्रथममिति शेष: | तदनु पशुपतेः शिवस्थ शिरस्तः शीपोत् | पथम्यास्तति: । 
छ्षितिं धरतीति क्षितिधरस्त॑ हिमवन््तम्। पचायच् | उपगता । भहीं धरतीति 
भहदी ध्र: । मूलविभुजादित्वात्कप्रत्यः । यथाह वामनः---महीभ्रादयो मूलबिभु- 
जादिंदशनात! इति । अत एव 'महीप्रे शिखरिध््मामत” इल्यायमरः । उत्तुग्ादुत्न- 

॥ तान्महीभ्रादिमवदास्यक्षितिधरात् अबने भुवमुपगता । अवनेश्वापि जरूधि समु- 
द्रमुपगता । नदीनां सागरो गतिः” इति, “गन्ना सागरपूरणी' इति वचनादिति 

भावः | अथो अनन्तरम्। 'महलाइन्तरारम्भप्रश्नकाल्येप्वयो अथ' इल्मरः । 
सेये परिद्यमाना गज्ठा मन्दाकिनी स्तोके अल्पम्। परिमितमिति यावत्। 
पद स्थानमुपगता प्राप्ता । यद्वा अब उत्तप्रकारेणाधःप्रदेशे पाताडे था 
पदम्तेति योजना । अथवा । तथाहीलर्थ: । पश्षान्तरे वा। विवेकभ- 
शर्नां विवेकशत्यानां स्थानभ्रष्ननां व शतमुखो वहुश्रकारों विनिपातों भद्ढ 
अवो5धः पतन च भवति। विवेकयुक्तानां तु नेवम् । अतो विवेकान्न अंशित- 
व्यमिति भावः । यतः  सकललोकमहिताया अपि गज्ञाया श्ेशवशादीह- 
गवस्थापत्तिः, किमुत्ान्येधामिति विवेकस्ाल्यन्तावश्यकत्वमित्यवगनन्तव्यम् -। 
पुरा फिल तन्रसवान्भगीरथो&थमेधीयाश्ान्वेपणतत्परतया पातालमुपग- 

अब न 
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तानां कपिलविलोचनानलमभंत्ीकृतानां सगरकुमाराणां ऊध्वेलोकग्राप्यर्थ खलों- 
कात्सुरतरितमवतारयामातेति पौराणिकी कुयात्रानुसंघेया । अन्नानेकस्मिन्नाधारे 
कमेगेक्या आधेयभूताया गद्भायाः स्थितिछथनात्पयायास्योइलंकार: ।तदुक्त 

>विद्यानयेन--क्रमेगकर्मनेकसिसिन्नाघारे वर्तते यदि । एकस्सिन्रथवानेक पर्या- 
यालंहृतिलथा ॥' इति । शिसरिणीवृत्तम्। छक्षण तृक्तम् ॥ 

अथाम्यादीनां निवारण शाद्लप्रतिपादितजलादिरूपहेतूमप्रतिषाय मौख्यस्थ 
निवारणे शात्षाभाव हेत्वभाव॑ व स्फुटीकुवैनाह-- 

शक्यो चारयितु जलेन हुतभ्लुक्शर्पण सूयोतपो 
नागेन्द्रो निशिताहुशेन समदो दण्डेन गोगदेभः । 

व्याधिभमेपजसंत्रहँशय विविधर्सन्अः प्रयोगेविष 
सर्वेत्लीपधमस्ति शाखबिदितं मूर्खस्य नास्तव्योपघम ॥ १०॥ 

शक्य इति | हुतभुछू हुत॑ होमद्रज्यं हषिः पुरोडाशवपादि भुनक्तीति हुतभुक् 
बेदिकामिः । अन्न तु गहादिदाहकूत् छोकिकामिरिति मन्तव्यम्। जलेनोदकेन 
चारयिद निवारयितु शक्ष्यः । एवंरीला सू्यौतपः सूर्य रवेरातपः झर्पेण वार- 
यि्ठु शक्ष्य इति पदद्यस्पोत्तरभाप्यनुपन्न इति मन्तव्यम्॥ समदो मदसहितो 
नागेद्दो गजश्रेष्ठः । निश्चितामुशेन तीद्णाडुशेन । गोश्पभों गर्दभः रासमश् 
दण्डेन । व्याधिः कुष्टादिरोगो भेपजरसंग्रहरापधर्ंभहणश्व । अन्न चकारान्महा- 
मन्यजप-दहोम-सुराचन-दानादिकमपि शाते । 'तच्छान्तिरोपधदीनेरणपहोमसुरा- 
चेने” इति स्मरणात् । बिपं काठकूठादि विधिधनानाविभ्मन्त्रेंः मन््तारं भायन्ते 
रक्षन्तीति मन्नास्तें: प्रणवादिमिर्विविधः प्रयोग । निवारयितुं शक्यमित्यर्थः । 
तस्मात्सवस्थ आणिहिसाकारणीभूतदुछजन्तुजातम शाज्लविहितं शास्रधिषिचो- 
दितमीपघमार्ति । मूर्सतानिवारणसमथ सुभाषितादिरूपं नासि शास्रविहित न 
वर्तते । शादूलविकीडितं बृत्तम् । लक्षण तृक्तर ॥ 

'. इति नीतिशतकव्याख्याने मूखंपद्धतिवर्णन नाम प्रथम दशकम्। 

; जय विद्वत्पद्धतिः । कक 

अथ मूसंपद्धतिवलक्षण्येन विद्वत्पद्धति वर्णयति । यद्दा यदुक्त विवेकसात्य- 
न्तावश्यकत्व॑ तख् शात्षपरिज्ञानसाध्यत्वात्तत्य च पिद्वद्धीनत्वात्तत्पद्धतिवर्णन- 
म्रिदानीमारभते-- 

शास्रोपस्कृतशब्दसुन्द्रगिरः शिष्यप्रदेयागमा 
विख्यात: कवयो दसन्ति विपये यस्य प्रभोर्निधनाः । 

तज्ञाडय चसुधाधिपस्स सुधियस्त्वथ विनापींश्वराः 
कुत्याः स्य॒ुः कुपरीक्षकैन मणयों येरघंतः पातिता:॥ ११॥ 
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शाल्नेति । शाजैः काणादगोतमीयाद्मिरुपस्क्ृता अर्ूुकृताः तथा शब्देन 
सुन्द्रा- मनोहरा गिरो वाचो येषां ते तथोक्ताः । अन्न ययपि शाज्मपद्रहणेनेव 

सर्वेपां-शाज्राणां संभ्रहात्पार्थक्येन शब्दशाखग्रहणे पोनरक्तयदूषण स्थात्, तथापि 
गोवलीवर्दन्यायेन समायेयम् । यद्दा 'सर्वशासत्रमुर्ख व्याकरणम्” इति-तस्प 

श्राधान्यात्पार्थक्येन निर्देश! । अथवा इतरेपां शाज्नाणामुपस्कारहेतुभूतत्वमा- 

श्मेव, अस्य तु 'वाणी व्याकरणेन' इति खेनेवोत्तरत्र वक्ष्यमाणत्वात्तदेकान्त- 
सोन्द्योवहत्वेन प्रथरप्रहणमिति मन्तव्यम्। तथा शिष्वेभ्यो5न्तेवासिस्यः अदेया 
व्याख्यानरुपेण प्रदातुं योग्या आगमाः शाज्नाणि येपां ते तथोक्ताः ॥ सम्य- 

वि्शक्षापाय्वात्मबुद्धाखिलशाद्नतिद्धान्तत्वेन शिध्यद्वारा व्याख्यातनिखिलागमा 

इत्र्थः । यद्वा शिष्येस्यः अदेया विनियोगाहाः। न ठु कुहकतया गर्भ एवं वि- 
जीपीकृता इल्थ;॥ तथाभूता आगमा येषां ते तथोक्ता:;॥ 'आगम: शात्न 
आयतो' इति विश्वः । अतएवं विख्याताः सर्वत्र प्रतिद्धा:ः कवयो विद्वांसः नि- 
थैना धनहीनाः सन््तः यस्त श्रभो राज्षो विषये देशे संनिधों वा वसन्ति तिष्ठन्ति, 
तंनिरथंकत्वेनावस्थानं तस््र वसुधाधिपस्॒ प्रभोरेव जाज्ये मान्यम् । दैन्यमिति 
यावत् । “गुणवचनत्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च! इति ष्यनूप्रद्ययः । सुधियों वि< 
हांसखु अर्थ धन विनापि । 'थम्विना-! इल्मादिना विकल्पाद्धितीया । ईश्वराः 
समर्था: । पूज्या इल्मर्थः | विद्याया एवं तेषां महाथनत्वादिति भावः । किंतु 
शैः कुपरीक्षक रलशाज्नपरिज्ञानाभावात्कुत्सितपरिज्ञानिभिः मणयः । अमृल्या 
अपीति भावः । अपतो मूल्यतः पातिताः । बहुमूल्या मणयो&हपमूल्याः झृता 
इलर्थः । कुत्याः स्थुः कि। न स्युरेचेलर्थ: । अयमर्थ:-विद्वद्धिः अभुसमाश्र« 
येणैव स्थातव्यम् । 'सदाश्नयेण शोभन्ते पण्डिता वनिता लता: इति न्यायाव् | 
तन्न न ते यदि विद्वन्मनोरथ पूरयेयुस्तत्तेषामेव कुत्सितत्वम् । विद्वांसखु कुप- 
रीक्षकोपहतमणय इच न कुत्सा इति । अत्तः श्रेयःकामेः प्भुभिस्तन्मनोरधपूर- 
कैरेब भवितव्यमिति तात्पयेम् । शारदूलपिक्रीडित॑ इत्तम् । लक्षण तूक्तम् ॥ 

अथ विद्याधनस्र प्रतिद्धधनवेलक्षण्यवर्णनद्वारा विदुपामुत्कर्षमापादयचेतेश्ु 
गौरबेण विश्वासोत्पादनाथ उपान्संवोधयति-- 

हतुयोति न गोचर किमपि शा पुष्णाति यत्सचैदा 
प्यथिश्यः प्रतिपादमानमनिश प्राप्तोति वृद्धि पराम्। 

' कब्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधन विद्याख्यमन्तर्धन॑ 
येषां तान्मति मानमुज्ञझत उुपाः कस्तेः सह रुपर्धते ॥ १५॥ 

हतेरिति । यद्विद्याख्यं घनं हतुश्वोरादेः । “हतुंम्” इति पाठेडपहतुमित्यथे: । 
गोचर न याति विपयतां न ग्राप्नोतीति भावप्रधानो निर्देश: । तस्यालन्तदुमेहत्वा- 
दिति भावः । तथा सर्वेदा कालत्रयेडपि किमप्यनिवोच्य ह॑ सुख पुष्णाति अवध 
यति । “अथॉनामजने दुःखमू? इति स्मरणात्त्तिद्ध तु नेवमिति सावः । अनिर्श 
सर्वेदार्थम्यों विद्यार्थिभ्यों याचकेभ्यश्व। प्रतिपायमान व्याख्यायमानं दीयमान- 
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भपि च। परामुक्तशं इद्धिमभ्युच्छूर्य प्राप्नोति । वियाया व्याख्यानेनामित्द्धिसे- 
भवादिति भावः । तथा कल्पास्तेषु प्रल्येषप्वपि निधन नाश न प्रयाति न नश्यत्ती- 
चर्थ:। कल्पान्तेषिति वहुचचनमहण्ण विद्याधनस्थात्यन्तविनाशाभावप्रकादनार्धम् । 
प्रसिद्ध तूक्तविपरीतरमिति सावः । तदुत्तम---'न भोगहायी न च बन्धुहायी न 
आतृद्ययों न च-राजहायो । खदेशमित्रं परदेशवन्धुरवियासधां ये पुरुषाः पिव- 
न्ति ॥' इति । तद्विद्यास्यं विद्यामिधानम् । यत्तदोर्निद्वसंबन्धात्तच्छब्द्थाध्या- 
हारः । अन्तरघनमभ्यन्तरस्थवित्त येपां पुरुषाणाम् । अस्तीति शेप१ । अतस्ता- 
न्वियाधनान्प्रति है तृपाः राजानः, माने कोपम्। दुरामहमिति यावत् । उज्झत 
स्वजत । तैविंदृद्धिः सह कः पुमान्स्पधते विगृढ़्ाति । न कोष्पीलर्थ: । ततस्ते 
सदा गौरवेण वहु माननीया इति भावः। अन्नोपमानात्प्रत्तिद्धधनादुपमेयस 
विद्यापनसाधिक्यकथनायतिरेकालंफकार:--उपमानायदन्यस् व्यतिरेकः स॑ 
एवं सश दृति कांव्यप्रकाशकारलक्षणात् । दत्त पृर्वचत् ॥ 

अय त्वदीयलक्ष्मीन तेपां प्रतिवन्धिका,अतस्तेपु वहुमानाचरणतत्परेणेव 
भवितव्यमिति सदृश्ान्तं राजान॑ संवोधयति-- 

अधिगतपरमाथौन्पण्डितान्मायर्म स्था- 
स्ठृणमिच लघु लक्ष्मीनेंच तान्संरुणद्धि | 

अमिनवमदरेखाश्यामगण्डस्थलानां 
न भवत्ति विसतन्तुचौरण घारणानाम्॥ १३॥ 

अधीति। हे हृप, अधिगतपरमाथान्विज्ञाततत्त्वाथोन्। 'सर्वे गह्यथों ज्ञाना- 
था! इति न््यायात् । अथवा आप्तपुरुषार्धान. । पण्डितान्विडुपः मा अवर्म॑स्थाः 
मा अवमानय । नन्यतेरचपूर्वाु& । थाति “न भाइयोगे” इल्लट्प्रतिपेषः । 
फुत: । तृणमिव लघु निःसारा उद्षमीस्लदीयसंपत्ति: । 'शोभासं॑पत्ति- 
पद्मासु उक्ष्मीः श्रीरिव गीयते इति विश्व: । तान्पण्डितानव संरुणद्धि । “(इपदषि 
सेरोडु नेव शक्रोतीद्र्थ: । तत्र दृशन्तः--अभिनवमद्रेखामिदानधारामिः 
श्यामानि गण्डस्थलानि येपां तेपां वारणानां मत्तेभानां विसतन्तुमेणालसून घारणे 
अतिबन्धकमभूतो न भवति। अत्तः पण्डितेपु बहुमानाचरणतत्परत्वेनेव वर्तितव्य- 
मिलर्थ:। अत्र दृशन्ता्ंकारः--/यन्र वाक्यद्ये विम्यप्रतिविम्बतयोच्यते । 
सामान्यघर्मो वाक््यजः स दृथन्तो निगयते ॥” इति छक्षणात् । स चोक्तोप-* 
भयाम्नेन संकीयेते । मालिनीदृत्तम---'ननमयययुतेये माठिनी भोगिरेकेः! 
इति लक्षणात् ॥ 

किंवहुना अह्यापि तदीयवैद्रध्यापहरणे न शक्त इति दृष्टान्तमुखेनाइ--- 

अस्मोजिनीवनविहारविरछासमेच 
इंसस्थ दन्ति नितर्या कुषितों बिधाता | 
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- -मत्यस्थ हुग्धजलमेद्विधों प्सिद्धों. 
ध्यकीतिम 2 के कक 

वैदग्ध्यकीतिंमपहर्तुमसी समर्थः ॥ १४ ॥ 

अम्भोजिनीति । विधाता अ्क्मा कुषितः केनचिद्धेतुना कुदः सन् इंसस 

'निजयानमराल्स्याम्भोजिनीवने पक्मिनीवने यो विहार: क्रीडा स एवं पिछासस« 

जेब तान्यत ६ निततरामतिशयेन हन्ति नाशयति । 'बिलासमेकम” इति पादे 

एक केवल पिलासमित्यन्वथः । अम्भोजाकरसंशोपणेन तत्न विद्वरभज्ञमात्रमेव 

ऋतु शक्कोतीदयर्थ: । कि त्वती विधाता हंस दुग्घनलयोः क्षौरनीरयोर्भेद्विधी 

वविभागकरणविपये प्रतिद्धां प्रस्यातां वैदग्ध्यकीत वेदग्ध्येन | 'हुलवसुुपु चा- 

उुर्य वैदरध्य॑ परिकीर्त्यते' इत्युक्तलक्षणनैपुण्येन अ्रयुक्ता या फीतिस्तामपहतु न 

शक्कोति । हंसो हि क्षीरमिश्रिते नीरे नीरं विहाय क्षीरं शह्मातीति प्रसिद्धिः । एवं 

कुपितो राजा खविषयवासादिभग्ममात्रमेव कर्तु शक्रोति | नतु तेपामशेपविद्या- 

परिशीलनजनितचातुर्य भन्नम् । अतो निष्कोपेन भवितर््य॑ विद्वत्तु राजेति तात्प- 

यैम्। अन्नाम्रक्ृतविधातृवत्तान्तकथनात्यख़ुतराजविद्वलनग्रतीत्तेंरप्रखतप्रशेसाले- 
कारः । लक्षण तृक्तम्। वसनन््ततिलका इत्तम--उतक्ता वसन्ततिलका तभजा 

'जगी गः इति रक्षणात् ॥ 

अथ विदुपां तावद्वियेव भूपणरूपसंपदितद्याह-- 

केयूराणि न भूपयल्ति पुरुष हारा न चन्द्रोजब॒लछा 
न स्नान न विलेपन न कुसुम नाऊंकुता मूधेजाः । 

वाण्येका समलूंकरोति पुरुष या संस्क्ता धार्यतते ह 
क्षीयन्तेडखिलंभूपणानि सतते वाग्भूपण भूपणम् ॥ १५॥ 

केयूराणीति । केयूराण्यक्दानि । ययपि केयूरयोमुजनिजशिरोभूयणत्वेन द्वि 
त्वमेव वक्तत्यम्, तथापि तह्िशिपविवक्षायां वहुवचनप्रयोग इति मन्तत्यम् | 
पुरुष जन न भूपयन्ति ना्लुकुवैन्तीति यथायोग सेवध्यतते । चन्द्रवदुब्ए्बला 
घवलतरा द्वारा मुक्ताहाराथ न भूपयन्ति । ल्ञानमनिषेकोषपि न भूषयति । 
विलेपन घनसारकस्तूरिगन्धसारत्रचोपि ने भूपयति । कुछुम॑ महिकामालती* 
चस्पकादिपुष्पमपि । जातावेकबचनम् । न भूषयति । अर्लकृता अभ्यज्ञपुष्प- 

माल्यादिना सम्यक्प्रसाथिता मूर्पजाः शिरोरुह्दा अपि न भूषयन्ति । पुरुषमिति 
सर्वत्राहुपक्ः । कि त्वेका केवला वाणी पुरुष समलंकरोति सम्गस्भूषयति । केये 
वाणी्षत आह--या संस्क्ृता व्याकरणादिपरिशुद्धा धार्यते खायत्तीक्रियते सेल्य- 
ध्याहृततच्छब्देन संवन््धः । ननु केयूरादीनां भूषणत्वेन प्रसिद्धत्वात्तन्रिपेये प्रत्य॑- 
क्षापलापः स्ादिद्याशइ्न तेपा क्षयिष्णुत्वान्न तथातवमितद्याइ--अखिल्भूपणानि 
केयूरायुक्ताशेपभूषणानि क्षीयन्ते कालकमेण नश्यन्ति। 'क्षीयन्ते सु! इति 
पाठे खलझब्दों वाक्यालंकारे । वाम्भूप्ण संस्कृतचाग्रूपभूषणं ठु सतत भूंप्ण 
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निल्मभूपणम् । कदापि न नइ्वतीति भावः । ब्यतिरेकालंकारः । उक्षण तूक्तम् । 
एतदादिश्छोकचतुथ्य शादूलबिकीडित बृत्तम् ॥ 

विद्या नाम नरस्य रुपमधिक प्रच्छन्नगुप्त धन 
“विद्या भोगकरी यशःश्खुखकरी विद्या शुरूणां शुरू: । 

विद्या वन्चुजनो विदेशगमने दिया परा देवता 
विद्या राजसु पूज्यते नहि धन विद्याविहीनः पशु: ॥ १६॥ 

पिद्या नामेति । रूर्प नाम झुण्डलहारनूपुराह्रदादियतुर्विधभूषणाभावेडपि 
विभूषितवद्धासमान आकारविशेषः । तदुक्ते सावप्रकाशे--अवेध्यारोप्यविश्षे- 
प्यवन्धनीयैरभूपितम् । यद्भूपितमियाभाति तद्गरूपमिति कथ्यते ॥! इति । विद्या- 
नाम वेदशाल़ायात्मिका पिद्यव नरस्त पुंसोषधिके भृविष्ठ रूपमुक्ततक्षणाकारवि- 

शेपः । तद्ृद्ीकरघकत्वादिति भावः। तथा प्रच्छन्न निगूर्ठ यथा तथा गुप्त 
रक्षितं धन वियवेति संबन्धः । तद्दत्कालान्तरेयपकारकत्वादिति भावः । विदा 
भोगान्करोतीति भोगकरी द्धक््चन्दनादिभोग्यवस्तुलाभहेतुः। तथा यशः समा- 
ख्या सुखमिन्द्रियतर्पणम् । एतत्करी एतद्ेेसुध । उसयन्नापि 'कृषों हेतुता- 
च्छीस्वानुलेम्वेघु” इति प्रसये टित््वान्दीपू। तथा विद्या ४णन्त्युपदिशन्तीति 
गुरवस्तेपां हित्ताहितोपदेष्टणामाचायाणामपि गुरुरुपदेशभूता । तथा परमार्थ- 
वोबकत्वादिति भावः । विद्या विदेशगमने प्रवासे वन््धुजनः चुहुलनः । तदह- 
द्विशेपोपचारसंपादकत्वादिति भावः । तदुक्तम---खद्देशमिन्नपरदेशबन्धु 
पिद्यामुधां ये पुरषाः पिवम्ति ।' विद्या परा देवता परात्ममृता । मोक्षदायक- 
स्वादिति भाव: । यद्दा परा देवता खाभीश्देवता । तथा ऐहिकामुप्मिकफलद: 

।दिति भावः । विद्या राजसु राजमध्ये पूज्यते प्रशस्यते । भोरवर्सपन्नत्वाद्ा- 
जपूज्या भवतीलयः । यद्दा पिद्याश्नच्देन विद्यावांहस्यते, राजशब्देन भर तत्सभा 
लक्ष्यते । तथाच विदायान्राजसभामु पूज्यते पुरस्कियते । संभाव्यत इति 
चआवत् । धन द्रव्य तु नहि। उक्तप्रफारें न सवतीसर्थ: । तस्माद्विययो'क्तरुपया 

* विहीनः शन्यो जनः पशुः पश्प्रायः । कर्तव्याकर्तव्यविवेकराहिलादिति भावः। 
अतो बहूपकारित्वाद्धिशिए्वियद प्रधानम्, न त्वन्यदिति तात्पयम् । अन्न 
वैद्याया रूपधनायाकारेण बहुधा निरूपणानिर्वयवमालदूपकालंकारः ॥ 

अथ लोकहिताहितवर्णनप्रसक्ञात्तता एवं प्रकृद्थयभावमाह-- 

. श्चान्तिश्रेत्कवचेेन कि किमरिमिः क्रोधो5स्ति चेद्देहिनां 
/  शातिश्लेद्नलेन कि यदि सुहृद्िब्योपन्रः कि फलम् | 

कि सर्पेयंदि दुजनाः किमु धनेर्विद्यानवया यदि 
बीडा चेत्किमु शूपणेः सुकविता यचस्ति राज्येन किम् १७ 

क्षान्तिरिति । देहिनां प्राणिनां क्षान्तिस्तितिक्षा । परिभवादिषृत्पयमानेप क्रोध- 
अतिवन्धक इति यावत् । अस्ति चेत् , तहिं कवचेन वर्मणा किम । फठमिति सर्चे- 



१४ सुभापितत्रिश्॒यां 

त्राजुपज्यते। न किंचिदपील्यर्थ:। तस्या एवारंतु॒दानामनवकाशग्रदत्वादिति भावः। 
कोधश्ित्तक्षोमोइस्ति चेत् , अरिमिः शत्रुमिः किम । तस्यवान्तःशबर॒त्वाहुपद्वव- 
हेतुत्वाबेति भावः । ज्ञातिदायादोइसि चेव् , अनलेनाप्रिना किम्। तसव सर्वा- 
र्थनिरमूंडननिदानत्वादिति भावः । सुहृत्सन्मित्रमस्ति यदि । 'झहहुहंदी मिन्नामि- 
त्रयो इति निपातनात्साधुः । दिव्योपधेः सिद्धीपथिः कि फलम् । न किंचिदपि । 
सस्वारोग्यकरत्वादिति भाव:। दुजनाः खलाः सन्ति यदि, सर्पेराशीविपैः किम् । 
तेपामेव प्राणापद्ारित्वादिति भाव: । अनवया निदुश् । 'अवयपण्य-? इल्मादिना 
निपातनात्साधुः | ततो नञ्समासः । 'तस्मानुडचि' इति जुढागभः । विद्या बेद- 
वेदाड्वायात्मिकास्ति यदि, धनें: किम | तस्या एवाखिलभोगसाधकत्वादिति 
भावः । त्रीढा अकायंग्रवनतती मनःसंकोचर्क्षणलजा अस्ति चेत्, भूषणः किमु 
हारनूपुरावलंकरणः किम्र् । तस्या एवं छोकोत्तभूपणलादिति भाव: । सुकविता 
सत्पाण्डिलम् । 'संख्यावान्पण्डितः कवि! इसमरः । यद्वा कवयति वर्णयति 
रसोहतितशदव्दार्थसंघटनां करोतीति कविस्तस्प भावसत्ता यदि राज्येन भूमण्ड- 
डाधिपत्येन किम् । तश्या एव सकठलोकवज्ञीकरत्वादिति भाषः । राज्ञो भावः 
कर्म वा राज्य प्रजापरिपालनात्मकन् । पुरोहितादित्वायकप्रतयः || 

अथ बिदुपां गुणवर्णनपूर्वक छोकव्यवस्थापकत्वमाह--- 
दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने शाठुय सदा दुजेने 

भीतिः साधुजने नयो नृपजने विदजने चाजेबम्। 
शौर्य शब्ुजने क्षमा गुरुजने कान्ताजने धृष्ठता 

ये चेव॑ पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्बेव लोकस्थितिः ॥ १८॥ 
दाक्षिण्पमिति । खजने । वन्धुजनेप्विद्यर्थ: । जातावेकबचनम् । एवमुत्तर- 

ज्राषि। दाक्षिण्यं उन्दानुवर्तनम् । अन्यथा विनिन्दयेरत्रिति भावः । 'दक्षियः 
सरडोदारपरच्चन्दाजुवर्तिषु ।" परिजने मत्यजनेषु विपये दया दारिश्यादितहु:- 
सम्रह्मणेच्छा । अन्यथा विजहुरिति भावः । दुर्जने खलजनेएु विपये सदा शाठ्य॑ 
विप्रियकारित्वम् । अन्यथा अधिक्षिपेरन्निति भाव: | साधुजने सजनेपु दिपये ' 
औतिः लेहः । आदर इति यावत् । अन्यथाजुतपेरन्रिति भावः | भृपजने राजसु 
विपये नयो नीतिः। अलुवर्तनतात्पयैमिति यावत्। अन्यथा दण्टयेरब्रिति 
भावः । विद्वजने पण्डितजनेपु विषये आज॑वमचक्रता । अन्यथा निपिष्येरत्निति 
भावः । शज्रुजने शत्रुजनेपु विपये शौर्य विकान्तत्वम् । अन्यथा निपातयेरन्रिति 
भावः । गुरुजने पिन्नादिषु विपये क्षमा सहिष्णुत्वम् । अन्यथा शपेरन्रिति भावः । कान्ताजने नारीजनेषु विपये धृष्टता प्रागल्थ्यं च। अन्यधा चशीकषयुरिति 
भाव: । इत्येवमुक्तविधास कलासु शिल्पेषु । 'कला शिल्पे काऊुमेदे चस्द्रोंशे कलना कला! इति वेजयन्ती । ये च पुरुषा: कुशला निपुणास्तेषु पुरुपेप्वेव लोकस्िथि- 
विलोंकमर्यादा । अखतीति शेपः। त एवं लोकव्यवस्थासंस्थापकाः । न वूक्तगु- 
णरहिता इलर्थः । एवंभूतासतु विद्वांस एव न त्वन्य इति हंदयम् ॥ 



१६ नीतिशतकम् । न् १५ 

इत्ये विद्वलनाननुचण्य संप्रति सत्संगतें: भेयस्करत्वमाह-- 
जाड्ये घियो दृरति सिश्चति बाचि सर्त्य 

८. मानोन्नति दिश्वति पापमपाकरोति । 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति 

सत्संगतिः कथय कि न करोति पुंसाम॥ १० ॥ 
जाआ्यमिति | घियो वुद्धेजोज्य॑ मान्य हरति निरस्यति | वाचि बचने सर्त्य 

सूशृतभाव॑ तिग्त्या्ावयति । मानोन्नार्ति बहुमानातिशय दिशति प्रयच्छति। पाप॑ 
क्रिल्विपमपाकरोति नाशयति । धर्मोपदेशादिनेति भावः । तथा चेतः प्रसादयति- 
निर्मेलयति । ज्ञानोपदेशादिनेति भाव: । दिक्षु दिशाउु कीति तनोति विस्तारयति । 
अतः सत्संगतिः सजनसमांगमः पुंसां कि भ्रेयो न करोति । कथय इति पृथरज- 
नसंबोधनम् । सर्वमपि श्रेय: करोत्येवेत्यर्थ: । अत्तस्तरेव संगतिः कर्तेव्या न तु 
दुजनेरिति तात्पर्यम् । अत्र क्रियाणां वहुनां समुखितत्वात्समुग्रयालुकारः। 'शुण- 
क्रियायोगपदय समुद्यय उदाहतः इति छक्षणात् । वसन्ततिरकागत्तम् । लक्षण 
दूक्तम् ॥ 

अधतेपामसाधारणमहिमास्पदत्वाह्े कोत्तरत्व॑ वर्णेयन्चिगमयति--+ 
जयन्ति ते सुरृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः । 
नास्ति तेपां यश+काये जरामरणज भयम् ॥ २० ॥ 

जयन्तीति । सुकृतिनो धन्याः । सुक्त्ती पुण्यवान्धन्यः? इत्यमरः । रससिद्धा 
सिद्धशज्ञारादिरसाः, सिद्धपारदगुटिकाथ । 'चाह्दिताभ्यादिषु' इति निछ्ठायाः पर- 
निपातः । ते असिद्धा:, पूर्वोपवर्णिता था । कवीखराः कविसावेभीमाः पण्टितो- 
त्तमा इति वा। जयन्ति स्वोत्कर्षण चतेन्ते । अद्यापीति शेषः । यद्या रससिद्धा; 
सिद्धरसा: । मद्मसाक्षात्कारवन्त इलथः । 'रसो वे स/ इति शरुतेः । 'फारादौ 
पिपे वीर्य पारदे प्रह्मवचेसि । रेतस्थास्वादने हेम्नि नियासेडमतशबव्दयो: ॥ रस: 
इलमिधानात्। कवीश्वराः कवयः अकान्तदर्शिनः तेपामीश्वरा: कालनयामिशज्ञा: । 
ब्रह्मविय्ाविशारदा इस्यर्थ: । जयन्ति । कुतः । तेपां कवीश्वराणां यशः्काये 
कीतिशरीरे जरामरणाम्यां जातमिति तथोक्त भय॑ नास्ति । रससिद्धानां भीति- 
कशरीर एवं जरामरणमर्य नास्ति । यशः्इरीरे तु कि व्तव्यम् । तस्त कल्पा- 
न्तस्थायित्वादिति भावः । अन्न रससिद्धपदाथोन्यविशेषगल्मा भयाभावपदार्थ 
प्रति हेतुत्वात्कान्यलिद्वभिद: । वृत्तमुक्तम् ॥ 

इंति नीतिशतकव्यास्याने विद्वत्पद्धतिवर्णन नाम द्वितीय दशकम्। 

अथ भानशीर्यपद्धतिः । 
अथ विदुपामपि मानशोर्ययोरपेक्षितल्लादिद्वत्पद्धतिनिरुपणानन्तरं मानशौर्य- 

पद्धतिं विरुूपयति--- . 
छुत्क्षामोषपि जराकृशोषपि शिथिलप्रायोडपि कण दशा- 

मापन्नोडपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेपु नश्यत्स्पि-। 



हद ... सुमाषितत्रिशदां | 

भत्तेभेन्द्रविभिश्नकुस्सपिशितत्रालेकबद्धस्पृह+, 
- कि जीण तृणमत्ति सानमहतामग्रेसरः केसरी ॥ २१ ॥ 

छुत्काम इति। छुपा क्षामः क्षीणोषपि । 'क्षायो मः इति मत्वम् | जरया- 
विह्लसया कृशो$पि जीणोंडपि । 'विज्लसा जरा! इत्यमरः । शिथिलप्रायः विश्ल- 
थाह्तया बलद्दीनः सन्नपीलर्थः । कर्श दशामाहारालाभादतिकृच्छावस्थामापन्नः 

ब्राप्तोडपि । दशा वर्ताववस्थायाम्” इति विश्वः | अत एवं विपन्चदीधितिनष्ठका- 
न्तिर॒पि । कि बहुना प्राणेषु पश्चसु नश्यत्सूक्रमसाणेषु सत्खपि । गआ्गग्रयाणे. 

संप्राप्ते सलपीलर्थ:। मत्तेमेन्नस मत्तगजपुंगव्थ विभिन्नो विदारितो. यः कुम्सः 
कुम्भस्थर तत्न य॒त्पिशितं भेदोमांस तद़ासे कवढूने एक मुख्य यथा तथा बद्ध- 
संदानिता स्ट्टह्ा वाड्छा यत्य सः । इति शोयोतिशयोक्ति:। तथा मानमहताम- 
मिमानोन्नतानामग्रेसरो5ग्रगण्यः । 'पुरोड्भरतोध्ग्रेषु स्तें: इति टप्रतययः । केसरी 
सिंहः । जीण तृ्ण श॒ुष्कपासमत्ति किमभ्यवहरति किम्। नात्त्येवेस्र्थ: । इति 
मानातिशयोक्ति: । नीचजन्तुस्तु नेवमिति भावः । अन्न यद्यपि सर्वनापिशब्द- 
सावदेकैकविशेषणविशिष्स्यैवाल्यन्तनीचशत्तिप्रंदत्ति ब्रोतयति, तथाप्युक्ताखिल- 
विशेषणविशिश्ेडपि गजेन्द्रमेद:कघलनविहितगश्रतिज्ञः केसरी न नीचवस्तुति प्रव- 
तैत इति महती मानशौयपराकाष्टोक्तिरेति मन्तव्यम्। 'आणानपि परित्यज्य 
मानमेवामिरक्षयेत् । प्राणासतरज्ञचपला मानस्वाचन्धतारकम् ॥ इति वचनात्स- 
भावनाशौर्यसंपन्नेन भवितव्यं यशस्करामेनेति भावः । अन्न अकरणे कुत्रविन्मानस् 

* कुन्नचिच्छोयेस्प कुत्नचिदुमयस्य आधान्यकथरन द्रश्व्यम् । कुलक्रमागतोत्तमशील- 
परिपालनेन सहायमनपेक््य शब्रुसंहरणसामर्थ्य शैयम्रिति विवेकः । अत्र प्राये- . 
णाप्रस्तुतग्रशंसालंकारो5बुसंघेयः । शारदूलविक्रिडित इत्तम् ॥ 

ध्ुदजन्तुस्तु नेवमित्युक्तमेवा्थ भज्ञबन्तरेणाह-- 
« स्वस्पत्नायुवसावसेकमलिन निर्मासमप्यस्थि गोः 
... श्वा रब्ध्वा परितोषमेति न च तत्तस्य क्षुघाशान्तये । 
. खिंहो जस्बुकमड्ूमागतमपि त्यक्तत्वा निहन्ति द्विप॑ 

सच! ऋच्छूगतो5पि वाज्छति जनः सत्वाजुरुप फलम॥२श॥ 
: खल्पेति। श्वा झुनकः खत्पयोरडेंशमात्रयोः ख्ायुवसयोः लायुः वल्लसाख्यनाडी- 

भेद; वसा मेदः, तयोरवरसेकेन मेलनेन महिने मलदूषितमपि निर्मास मांसडेद- 
शत्यमपि गोः। 'खगेषुपशवाखजदिडलेत्रइणिभूजले। रुकष्यदशथोः स्नियां पुंति गौ? 
इसमरः । अस्थि कीकसे रूच्ध्वा परितोषमेति संतुष्यति । तत्च गवास्थि तु तसस 
झुनः छुपा । 'आपं चैव हरन्तानाम्? इति वचनाधपू । तसयाः शान्तये क्षुत्निवा- 
रणाय न। पर्यात्त न भवतील्र्थ:। “अखिम॑बन्तीपरोश्प्रयुज्यमानोप्यस्तिः इति 
भाष्यकारवचनात् भवन्तीति लटः पूर्वाचायाणां संज्ञा । नीचजम्तोरिति भावः ! 
सिंहस्ख़ड समीपमागतमपि समीपवार्तिनमपील्यर्थ: । अइडूः समीप उत्सल्ले चिहे 
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स्थानापदादयो:” इति विश्वः । जम्बुक॑ कोशरं लक्तवा। भनाहत्वेत्यर्थ: । अढ- 
क्षीकृत्येति वा । द्विप गजमेव । दूरस्थमपीति भावः । निहन्ति विदारयति । 
तथाहि कच्छुगतो5्प्यतिसंकटस्थोडपि सर्वोच्चेषो जनः सत्त्वानुरूप खशत्तयनु- 
जुर्ण फर् लामे वाउछति काहुति । न तु दु्बेलः प्रकृष्फलकाही , प्रवलो निक्ृ- 
छकाभकाड्ी च सवति । अतः श्वस्िंहदशन्तेन नीचानीचवसतुपरिग्रहतत्परेण 
अवितव्यमायुष्मतेति भावः । बत्ते पू्ववत् ॥ 

अथ छुद्रजन्तोबेशविशेषमाह--- 

लाहुरूचारूनमचश्चवरणावधात्त 

भूमो निपत्य वदनोद्रद्शन च । 
श्वा पिण्डद्स्य कुरुते गजपुंगचस्तु 

घीरं बिलोकयति चादुशतेश्व झुद्के ॥ २३ ॥ 
लाइूलेति । शा सारमेयो छाहूलचालन॑ पुच्छविवर्तनम्, अधो भूतके चर- 

णावधातं पादेन विदारणम् , भूमेनिपल खयमेव पतित्वा वदनोद्रदशन वच्ष- 
कुक्षिप्रदर्शन॑ च पिण्डद्स । पुरस्तादिति शेष: । कुठते । निजनीचचेशामावि- 

घ्कुरत इसल्र्थः | गजपुंगवस्तु । पुमान्गोः पुंगवो इषभः । विशेषणसमासः 

गौरतद्वितल॒कि! इति समासान्तष्चू । स एवं पुंगवः । श्रेष्ठ इत्र्थ: । "श्पेश्रे 

क्षाणी तु पुंगवी' इति वैजयन्ती । गजपुंगवो गजेन्द्रस्तु धीरं गम्भीर विलोक- 
यति पश्यति । पिण्डद्संनिधाविति भावः । अथ चाहुशपरनेकर्रियोक्तिसिरशुन- 
यवाक्यैश्व वा भुद्टेडस्यवहरति । गुडतण्डुछादिकमिति शेप: । 'भुजो$नवने' इत्या- 
त्मनेपदम। इमावेव नीचानीचजनयोईशन््ताविति भावः । वसम्ततिलकाइत्तम् 0 

अथ मानशौयेसंपन्नतया वंशवर्धनसिव जनस्त सत्ताछाभ:, न त्वन्यस्येत्याह- 
परिवर्तिनि संसारे सतत: को वा न जायते। 
स जातो येव जातेन याति चंशः समुन्नतिम ॥ २७ ॥ 

परिवर्तिनीति । परिवर्तिनि ध्मोधमेवशात्पौनःपुन्येन विवर्तमाने संसारे जरा 
मरणरुपसंसारचक्रे को वा पुमांन्द्तः भेततों न जायते न भबति। उत्पन्नो वा 

ने भवतीलर्थः । यद्दा को वा न सृतः को वा न जायते नोत्पबते । सर्वोष्प्यु 

त्पन्नो झतश्र भवत्येवेशर्थः। 'जातस्थ हि धुवो सृत्युधुवे जन्म सुतस््र च' इति 
अगवद्बचनादिति भाव: । ततः किमत आह---स पुमाज्ञात उत्पन्न: | जन्मला- 

भवानिति यावत् । कोइसाविद्यत आह--येन जातेनोत्पन्नैन पुंसा वंशो5न्वयः 

समुन्नतिं महोन्रत्यं याति प्राप्नोति । वंशोद्धारक्ो यः पुमान्स एवं जन्मलाभवान् 

एवंभूतंत्व॑ च मानशौर्यसंपन्नस्यैव, न त्वन्यय्म । अत्तः किमन्यैरजागढखनवदु- 
सन्नैमेशकवद्धिनडैश्वेति भावः । आनुष्ठर्भ इत्तम् ॥ 

इत्थंभूतस्प पुरुषस् व्यापारमाह--- 
कुसुमस्तवकस्पेच दयी दृत्तिसेनस्विनः 
मुज्नि वा संचेकोकस्प शीरयते बन एवं वा ॥ २५ ॥ 



१८ सुभाषितत्रिश॒यां 

कुछमेति । कुछुमसतवकस्येव पुष्पगुच्छस्थेवेत्येक पदम् । मनखिनो धीरस्थ-+ 

मानशौरयशालिनः पुंस इल्यर्थः । हयी द्विविधा इत्तिव्यापारः ।. वि गती हि” इति 

पाठे स्पष्टोधर्थः । तृतीया तु न संभवतील्यर्थः ।. कि तद्त्तिदयमित्लत आह-- 

सर्वृडोक । सर्वेपां जनानामिलथेः 4 मूर्भि शिरत्ति, उन्नतृस्थाते ,च.। स्थीयत 

एवेति शेप: । अथवा वन एव शीर्य॑ते जीय॑तें वा । भावे लद् । एवमुभयी इत्ति 

जशौयीदन्नतस्थानस्थितिः । तदलाभे मानादरण्ये जीता इति विवेकः । इयमेव 

पुंसां भ्ेयस्करी वृत्तिरिति मावः । कुछुमस्तवकस्थेवेद्न्न समाना श्राती पूर्णोपः 

मालंकारः । इवशब्देन सह समासस्थ संसवात्: । तथाच वार्तिकम--'इवेन 
सह निद्नसमासो विभक्तयलोपः पूर्वपद्प्रकृतिखरत्वं वव”-इति । दत्त पूर्वेदत्॥ 

पुनरप्युक्तोमयगुणवैशिष्वसवोत्कृथ्तामाह--- - * 

सत्त्यन्येषपि वृहस्पतिप्रभ्भनतयः संभाविता: पंथ्चषा- ' 
स्तास्पत्येष विशेषविक्रमरुची राहुने बेरायते] ' 

द्वावेव भ्रसते दिवाकरनिशाप्राणेश्वरी भास्वरों 
श्रात+ पन्रणि पदुय दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः ॥ २८ ॥ 

सनन््तीति । अन्ये वक्ष्यमांणसूयेचन्द्रापेक्षया इतरे चृहस्पतिप्रभ्ृतयः । प्सतति: 
शब्देन बुधशुक्रादयो5पि। पश्च पड्डा पद्चपा भह्दाः । 'संख्ययाव्यया-'इसादिना 
चहुत्रीहिः । 'वहुजीहौ संख्येये डजवहुगणात्” इति समासान्तो डच्प्त्यय३ । 
संभाविता भ्राह्मत्वेनोपस्थिता वहुमता वा। सन्ति वर्तन्ते। तान्प्रति । चृहस्पाति- 

' अमर्तीहक्ष्यीकृत्येत्यथ: । विशेषेषु विशिष्टपु । तेजोमहत्स्िति यावत्। विक्रमेण.पराः 
ऋमेण रुचि: प्रीतियेस्स स तथोक्तः । तेजिप्ठेः सहैच क़लह्यचरणतत्पर इत्यर्थः । एप 
उपरागकतेत्वेन अरिद्धो राहु: सैंहिकेयो न वैरायते वैरं न करोति । अलक्ष्यत्वात्त-' 
त्कवलनतत्परो न भवतीलर्थ:। 'शब्दवैरकलह्ाश्रकप्वमेपेस्यः करणे' इति.क्यडू। 
भइत्सावधातुकयोद॑धिः? इति दीधेः । विक्मरुची राहुरित्यन्न 'रोरि! इति रेफ- 
लोपे 'दूलोपे पूर्व दीर्घोडिणः” इति .दीपः । किंतु भाखरो तेजखिनो-'। 'स्थेश- 
भास- इल्यादिना वरच्प्र्ययः । द्वों उम्री दिवाकरनिशाप्णेश्वरों सूगोचन्द्रम 
सावेव अन्यव्यवच्छेदार्थक्रोइयमेवकारः । शीर्षमेवावशेषों यस्याः सा शीषीवशेषा 
आहइतियेस । शिरोमात्रावशिष्टगात्न इत्यर्थ: । “शीषीवशेषीकृतः” इति पाठे- 
अप्ययमेवार्थः परिणमयित्तव्यः । दानवपतिदीनवेश्वर पूर्वोक्तराहुः । पवेणि दुशे- 
पूर्णमासप्रतिपत्संधो प्रसति गिलति । हे भ्रातर इत्यादरेण प्रथग्जनसंबोधनम् 4. 
पर्येति वाक्ष्यार्थ: कर्म । यतः शिरोमान्रावशिष्ट एवाग्रमीदक्मोचरणतत्परो 
अमृत , सेपूर्णाइचेत्कि करिष्यति न जानामीति भावः। एवं मानशोयशालिनो हि 
विजाइवेकल्यं न परिगणयन्ति, कि तु महत्कायमेव कु व्यवस्यन्तीति तात्य- 
यम् । घुरा कि देवानामझतग्रदानसमये विष्णुचकेण च्छिन्रशीपत्वाच्छिरोमा- 
नावशिश्गात्रोअभृत्सेहिकेय इति पौराणिकी कथात्नानुसंघेया । -शादलवि 
ऋडितं वत्तम् ॥ 
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अधथ महतां मांहात्म्यमाह--- * 

वंहति भुवनश्रेणिं शेषः फणाफलकूकस्थितां... 
कमठपतिना मध्येपृरष्ठट सदा स च घायेते | 

तमंपिं कुरुते क्रोडाधीन पयोधिरंनादरा- 
“7 ' दहह महतां निःसीमानश्वरिन्नविभूतयः ॥ २७॥ 

' चहतीति। शेप: फणाः सहस्वसंख्याकाः स्फटा: फलकानीव तेपु स्थितां 
आुदनभेणि पाताछादिचतुद्शविश्पपर्ँ वहति धारयति । 'हफदटायां तु फणा 
दयो? इल्यमरः। स च शेप: कमठपतिना आदिकूसेण । 'पतिः समास एवं! इति 

"पि्ंज्ञायां आइडो नाउन्रियाम” इलस्ाढो नाभमावः । प्रष्ठस मंष्ये मध्येप्ृष्ठम । निज- 
कूपेरोपरिप्रदेश इत्॒र्थः । 'पारेमध्ये पष्ला वा? इसव्येयीभावः । सदा निरन्तर 
शायेते उच्चते । तमपि कमठपंतिमपि पयोधिः प्रल्यार्णवो5नाद्रादनायासात्को- 
डाधीनमादिवराहायत्त कुरुते। प्रढयक्राडे पाताठगतभूमण्डलस्मादिवराहावतारेण 
विष्णुना निजदंप्रया समुद्धतत्वादिति भावः | अतों महतां मानशौयश्ञालिनां 
महानुभावानां संवन्धिन्यश्रित्रविभूतयो माहात्म्यसंपदों निःसीमानो निर्मयोंदाः । 
अवाद्यंससगोचरा इति यावत् । अहहेल्याक्वर्य । “अहहेल्यदुते खेदे' इल्ममरः । 
अन्न पूव॑पूर्वसोत्तरोत्तरगुणोत्कर्पाचहत्वान्मालादीपकाख्योइलंकारः । तदुत्त विद्या- 
नाथेन--“यदा तु पूर्वपूवेश संभवेदुत्तरोत्तरम् । प्रत्युत्कपोचहत्व॑ तन्मालादीप- 
कमुच्चते ॥' इति । हरिणीजत्तम् ॥ 

भानशोरयशालिन एवोक्तविधमहत्त्वम् ,नतु तद्विहीनस्येति मेनाक॑ दृश्चन्ती- 
-ऊलाह-< 

चर॑ धाणोच्छेदः समद्मघवचन्मुक्तकुलिश- 
पहारेरुद्बच्छद्वहुलद्हनोद्ा रगुरुसिः । 

तुपाराद्रेः सूनोरह॒ह पितरि छेशविचशे 
न चासो संपातः पयसि पयसां पत्युरुचितः ॥ २८॥ 

बरमिति 4- तुपाराद्रेः सूनोर्टिमवत्पुन्नय मनाकस उद्धच्छचुलम्भमाणो 
चहुली भूयिष्ठथ -यो दहनः शिलासंघपंणजनितवहिस्तस्योद्वारेर्निःसरणेगुरु- 
मि्ठुःसहं: समदेन सर्द्पेण मबवंता देवेन्द्रेण मुक्तस् श्रयुक्तम कुलिशस 
चज़ायुधस् प्रह्रेविंदारणेः प्राणोच्छेद: । मरणमित्यर्थः | वर मनाविश्रयम् 
“देवाइृते वरः श्रेष्ठे भिषु छोच मनाविप्रये” इल्रमरः । कुतः | अहहेति खेदा- 
'तिशयद्योतनाथोनुकरणशब्दः । पितारि हिमवति छ्लेंशेन वज़ग्रह्रजनितदुःखेन 
विवशे विहले सति | असावद्याप्युपलम्यमानः । पयसां पत्युः समुद्र्य। अनासमा- 
नत्वेन घिसंज्ञाभावात् 'ख्यत्यात्परस्थ” इंति कृतयणादेशंपरस्य डसोकारसखोकारा- 
देशः । पयतिं सलिले संपातः प्रवेश: । निजप्राणसंरक्षणार्थ निमज्यावस्थानमि- 

* च्र्थः। उचितो न्याय्यो न भवति हि। अस्थेवेति शेपः | यतो मानशौयसंपन्रसस 
। पुंसः ख्नाणमान्नंपरित्राणतत्परंतया क्रचिंत्रिडीयावस्थानमेवालन्तायशस्करम् , 

किमुत जी शक । अतः आगपरिल्वागेनापि मानशोये एवं असत्थाप- 
शेड 
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नीये, अन्यथा महानपवादः स्मादिति भावः । अन्नोद्ारशब्दस गोणत्वान्न ग्राम्य- 
दोपः, प्रत्युत सौन्दंयोतिशयमेवापादयति । तदुक्त दण्ब्याचाय:---विष्ठ बूतोद्ी णं 
वान्तादि गौणइत्तिव्यपाश्यम् । अतिसुन्द्रमन्यत्र प्राम्यकक्षां व्यगाहते ॥! इति। 

पुरा किल भूमण्डलोपद्रवकारिणां पवेतानां कोपवशात्पक्षच्छेदोब्ते शक्ते मय॒वि- 
हल मैनाकः समुद्रमध्ये निम्ज्यातिष्ठदिति पौराणिकी कथात्राजु्सबेया । शिख- 
रिणीइत्तम् ॥ 

अथ मानिनां परनिकारासहनं सहश्न्तमाह-- 

यद्चेतनो5पि पादैः स्पृष्टः अज्वछति सवितुरिनकान्तः। 
तत्तेजस्वी पुरुष। परकृतनिकृति कर्थ सहते ॥ २०॥ 

यदिति | यबस्मात्कारणादचेतनश्वेतनरहितः, निर्जावो5पीति यावत् | पापाण- 
त्वादिति भावः ।इनकान्तः सूर्यकान्तमणिः सवितुः सूयेस्॒ पादें: रश्मिमिः अद्टि- 
मिश्व॒ स्पृष्टः संवलितः, ताडितवेति ध्वन्यते । प्रज्वलति जाज्वल्यमानों भवति, 
कोपोद्विक्त्त्रेति गम्यते । तत्तस्मात्कारणात। तेजखी तेजःशाली मानशोयसंपन्नः 
पुरुष: । सचेतन इति शेषः । परैः शन्रुनिः कृतनिकछ्ति विहितापकारं कर्थ सहते 
क्षमते । न कर्थचिद्ल्िर्थः । मैनाकस्तु नैवमिति भावः । 'पादा रस्म्यड्रितुरयाशा, 
इत्यममरः । आयोवृत्तमेदः ॥ 

विक्रान्तत्वे वयो5पि न हेतुरिति निममयति--- 

सिंह; शिशुरपि निपतति मद्मलिनकपोलभित्तिषु गजेछु। 
प्रकृतिरिय सत्त्ववतां न खलु चयस्तेज्ञसां हेतु:॥२१० ॥ 

सिंह इति ।.शिश्ुवालोधपि । विक्रान्तत्वयोग्यतारहितावस्थो5पीलर्थ: । सिंहो 
मद्मलिना दानपयःपक्लिलाः कपोला मित्तय इब येषां तेषु गजेपु मत्तमात्लैयु 
निपतति । कुम्भस्थलविदारणार्थमिति भावः । इये वाल्ये5पि विक्रान्तता सत्तव- 

वर्तां बलाछ्यानां प्रकृति: खमावः । कुतः । वयो वाल्यादि तेजसां प्रतापशा- 
छिनामिति तेजसद्वतोरभेदाध्यवसायोड्लन्ततेजखित्वप्रकाशनार्थक्े हेतुः कारण 
न भवति खल । 'तेजसां हि से वयः समीक्ष्यते” इति न््यायादिति भाव: । 'वय: 
'पक्षिणि वाल्यादी' इत्यमरः । आर्याकत्तमेदः ॥ ; 

इति नीतिशतकव्याख्याने मानशौयेपद्धतिवर्णन॑ नाम तृतीय दशकम् । 
अथार्थपद्धति३ । ः 

मानशोययोरणप्यर्थमूलत्वादेतनिरूपणानन्तरसर्थपद्धतिं विरूपयति । तन्न प्रथ- 
'समयकततराणां मतममिसंघाय तमाह--- 

ज्ञातियांतु रसातरूं गुणगणस्तत्राष्यधो गच्छतां 
शील शैलूतद्ात्पतत्वभिज्नः संदह्मयतों वहिना | 

शोय वरिणि वंज्ञमाद्यु निपतत्व्थो5स्तु नः केवल “ 
ग्रेनेकेन बिना शुणास्तृणरूवप्राया+ समस्ता इसे ॥ ३१ ॥ 
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«» जातिरिति । जातित्राह्मणवादिः रसातर् नामाधोलोक यातु गउंछतु । 
अर्यत्विलर्थ: । शुणगणों पैयोंदायेगाम्भीयोदिगुणसमूहस्तन्नापि रसातलापेक्ष- 
याप्यधः पातालछोक गच्छतां प्राप्रुयात् । शी् सत्खभावः शैलतटात्पततु । 
विश्ी्ण भवत्वित्यर्थ: । असिजनो वेशः । 'अभिजनान्वयों । वंश: इलसमरः । 
वहिना संदह्यतां भस्मीकियताम् । वैरिणि संक्षोभकारित्वाच्छबुभूते शोर्ये । शर- 
तवमूप्लीलर्थ: । आश्ञ शीघ्र वजमशनिर्निपततु । अशनिनिपातेन तद॒पि विध्वस्त 
भवत्विद्यर्थ:। एवं पूर्वोक्तजातिकुलोचिताभिमानशौर्यादिनाशे5प्यस्मार्क न किंचि- 
दपि च्छिन्नमिति भावः । तथापि कि थुध्मद्भिकवितमित्मत आहुः--नोइस्मा- 
कमर्थ: केवर वित्तमेवासु संभवतु । अयमेवास्माक परमार्थ इंति भावः । ननू- 
त्कपोवहत्वेन असिद्धानामुक्तगुणानां विध्व॑समज्नीकृत्येकेन वित्तेन कि करिष्ययेति 
नाशइनीयम् । यतखद्विना तेषामलन्ताकिंचित्तरलमेवेल्याहु: । एकेन केव- 
लेन । 'एके सुख्यान्यकेवलाःः इसमसरः । येन्रार्थेन विना | 'पृथग्विना-! इल्ा- 
दिना विकल्पात्ुतीया । इमे पूर्वोक्ताः समस्ता अपि गुणा जातिकुलशीलासिज- 
नादयस्तृणलवप्रायास्तृणकल्पा: । तद्द॒न्रिः्सारा इत्र्थ: | अतो गरुणमहत्ताया 
अप्येतन्मूछकत्वाद्यमेव संपादनीय इति भाव: । 'धनमजैय काकुत्स्थ धनमू- 
लमिद्- जगत् । अन्तरं नामिजानामि नि्धनस्प म्ृतस्य च ३? इति लक्ष्मणवा- 
क्यमेव तिद्धान्तीकुमैः, अधोनामर्जने-दुःखमजितानां -च रक्षणे | अजितानां 
च्यये दुःखं . घिगर्थ दुःखभाजनम् ॥ इति मनुस्मरण खशक्तविषयं मन्यामह 
इति तातयम् । शादूलपिक्रीडितम् ॥ 

नजु तथापि गरुणाभावेषपि केवलवित्तस्ताकिचित्करलमेवेल्यादाक्ष तस्मेवाशे- 
पग्मुणावहत्व॑ तावदाह--- | 

यय्यास्ति वित्त स नरः कुलीनः 
/ ' स पण्डितश्स श्रुतवान्गुणश्ः 

स' एवं चक्ता स थ दशीनीयः 
सर्वे गुणाः काश्चनमाश्रयन्ति ॥ ३९॥ 

यर्पेति । यस्थ नर॒स्य वित्तमस्ति संभवति स नर कुले जातः कुछीनो महा 

कुलप्रसूतः । 'कुलात्ख:” इति खत्न॒यः | स एवं पण्डितों पिद्दान्। स एव श्रुत- 

वाज्शाज्ञज्ञः । यद्वा श्रुतं श्रवणम् । नपुंसके भावे क्त:' । तदसासतरीति श्रुतवान् । 

धर्मशाल्लाद्याकर्णनचतुरोइपीतथथ: । स एवं शुणज्ञो गुणग्राही । अन्न 'आतोइनुप- 
सर्गे कः इद्यादि व्याख्यातं प्राक्। स एवं वक्ता वाग्मी । स एवं दशनीयः सुन्द- . 

रथ । उक्तगुणराहित्येषपीति सावः । नन््वेव॑ चेत्पुरुपसकेन वित्तेनेदग्गुणसाकल्य- 
संपन्न कुतत इल्माशझ्ाह--सर्वे गुणाः पूर्वोक्तकुलीनत्वादयः काश्वन वित्तमाभय- 
न्ति | अतोष्नेनेव सकलग्ुणसंपत्तिसंमवे किमन्येः प्रत्येक्रयासायैरिति भावः | 
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अन्न वितसैतावहुंणसंपादकत्वासंवन्धेडपि तत्संवन्धामिधानादसंवन्धे संबन््ध- 
रूपातिशयोक्तिः । इत्तमुपजातिः ॥ 

अय द्वाभ्यामर्थस् विनाशप्रकारमाह--- 

दोसव्यान्नपतिविनश्यति यतिः सद्ञात्खुतो छालना- 
द्विप्रोषनध्ययनात्कुलं कुतनयाच्छी् खलोपासनात | 

हीमेयादनवेक्षणाद्पि कूपिः स्लेहः प्रवासाश्रया- 
न्मेत्री चाप्रणयात्सम्द्धिरनयात्त्यागात्रमादाद्धनम् ॥३श॥ 

दौमेछयादिति । उपती राजा । दुश्े न सुलक्षणप्रयुक्तो मन्त्रः पाठुण्यचिन्त्न 
यस्म तख्य दुर्मन्नस्य भादो दौमेडय तस्माद्धेतोः नश्यति विनण्ो भवति । मन्तरवे- 
कल्ये परेषामवकाशसंभवाद्राज्यायपहरणादिति भाव: । दुश्मनअ्णानि प्रधानाति 

यस्म तस्म भावस्तस्मात्रश्यति । अदण्घ्यदण्डनाथुपदेशेन लक्ष्य्यादिरहितो भव- 
तील्र्धः । 'सन्मच्चिणा वर्धयते ठृपाणां लक्ष्मीमंहीधर्मयशःसमूहः ॥ डुर्मन््नरिणा 
नाशयते तयेव लक्ष्मीमहीवर्मयश:समूह: ॥! इति वचनादिति भावः । यतियोंगी 
सन्ञात्समागमान्रश्यति। सन्नस्य कामऋरोधा दिहेतुत्वात्तदुत्पत्ती श्रष्योगो भवतीलर्थ 
सद्ञास्संजायते कामः कामात्कोधोडमिजायते । कोघाडुूवति संमोहं: संमोहात्सत- 

तिविभ्रमः:॥”? इति गीतावचनादिति भावः। सुतो छालनानइयति। गुणहीनो भवती 
बर्थ: 'लालनाद्वहवो दोपात्ताडनाहवहवो गुणाः । तस्मात्पुत्र तर शिष्य च ताडयेन्न 
तु लालयेत्॥'इति न्यायादिति भाव: । विग्रो आरह्मणोष्नध्ययनादेदशाल्राध्ययनाभा- 
चान्नइयति नीचो भवति । “वेदवेदाज्ञतत्त्वज्ञो विष्नः सर्वत्र पूज्यते। अनधीतश्रुति- 
विंप्रः सभामध्ये न शोभते ॥” इति । कुल वंशः कुतनयात्कुपुत्रानश्यति । 'कोटरा- 
न्तभेवो वहित्तस्मेक॑ दृहिष्यति । कुपुत्नस्तु कुछे जातः खकुल नाशवयेत्परम् ॥' 
इति न््यायात् । शील सत्खभावः खलोपासनाइजेनसमागमान्रइयति । तेपा- 
मलन्तानर्थमूलकत्वादिति भावः । छिद॒यित्वात्मनो भाव॑ चरन्ति शठबुद्धयः । 
प्रहरन्ति च रन्प्रेषु सोड्नर्थ: समहान्भवेत् ॥” इति वाक्यात् । हीजुगुप्सि- 
तकमाचरणान्रिवृत्तिमदान्मय्पानान्नश्यति । “अयुक्ते वहु भाषन्ते यत्रकुत्रापि 
शेरते । नम्मा विक्षिप्य गात्राणि ते जाल्मा इव मद्यपाः ॥? इत्युक्तत्वात् । कृषि 
ससख्मनवेक्षणात्रश्यति निद्ममपरामशोन्नश्यति । “हृपिं च पत्नीमनवेक्ष्य यः 
पुमानन्यानि कायोणि समाचरेच । ते त्वेवमेव॑ हि समाकुछे द्वे तयेति चाधानिचय 
च यातः ॥ इति स्मरणात् । ख्ेहः पुत्रदारादिपृत्पक्ममोहः प्रवासाथ्यादे- 
शान्तरसंचारसमाभ्रयणात्रश्यति । 'झताइनावन्छुयु सोरदेपु नृपेषु ऋत्येषु च 
जातमोहः । अवासमात्रेण हि. नश्यतेडखिल चिरं प्रवासेन हरलशेपम् ॥7? इति 
चचनात् । मेत्री मित्रभावोड्प्रणयादननुरागरान्नःयति । 'मृद्धर इब सुखसेयो 
दुःसंधानश्व दुजनो भवति । सजनत्तु कनकघट इव दुर्भेयथाशुसंघेयः ॥ 
इति वचनात् । सम्रद्धिः संपत्तिरनयान्नीतिराहिलान्नइ्यति । 'रक्षायां खमति- 
क्षिप्मघिकरं शिक्षाशुणेल्भ्यते विद्वेश्टि खजन॑ त्यजलवनतिं झुद्गाति सार्ग- 



१, नीतिशंतकम् | २३: 

स्थितान्। भू्ति नेच्छति यो जनात्तिभय दुचैत्मैना गच्छति कराम विनयाहुशं 
न.सहते भूपाल्मत्तद्विपः ॥' घने तु लागादर्थिसात्करणात् । 'बूतात्” इति पाठे 
यूतादक्षकीडायां प्रसादात् अववधानतया वा नश्यति । 'श्लुतिनिष्पीडनाचेब 
चार्थोसक्तधियां उणाम्! इति। अमादान्नाशस्त्वनुमवत्तिद्ध एवं । दानान्नाशः 

समननन््तरःछोक एवं वक्यते--'शिक्षनां गदणान्राशः सदाचारविवननात्' ॥ 
शादूछ॒विक्रीडितम् ॥ 

अथ वित्तमरोत्तमादिभेदेन त्रविष्यमाह-- 

दा सोगो नाशस्तिल्लो गतयो भवन्ति वित्तस्य । 
यो न ददाति न भु्ढै तस्य ठृतीया गतिभेबति ॥ ३४ ॥ 

दानमिति । दान सत्पान्नल्याग:, भोगः लक्चन्दनादिद्वारानुभवः, नाशो दा- 
नधमांयभावे चोरादिना विलयथ्ष । तदुक्तम---चत्वारों धघनदायादा धर्माम्िद्- 
पतस्कराः । तेपां ज्येष्ठावमानेव भयः कुप्यन्ति सोदराः ७” इति । एवमुत्तमम- 
ध्यमाधमभेदेन वित्तस्थ तित्नों गतयों गमनोपाया भवन्ति । तन्न यः पुमान्न द- 
दालथथिम्यो न प्रयच्छति । वित्तमिति शोपः । अथवा न भुद्ढे नाहुभवति, तस्त 
दानभोगाश्यां वित्तव्ययमकुवेतः पुरुषस् संवन्धिनः । वित्तस्वेति रोष: । तृतीया 
गतिनाशादस्था भव॒ति। सा त्वलन्तकशेलर्थ: | अयमन्न निष्कृशेडवथ:--वित्त- 
स््र दानेन गतिरुत्तमा, आत्मभोगेन मध्यमा, चोरादिनाशगतिरधमेति । अतो 
दानशौण्डेंनेव भवितव्य घनाब्येनेति भावः । आर्यामेदः ॥ 

. अथ दानप्ीडल्म वित्तव्ययजनित्ततनुत्वमपि शोभावहमेवेल्याह-- 
भणिः शाणोल्ठीदः समरविजयी हेतिद्लितो 

मद्क्षीणो नागः शरदि सरिदाश्यानपुलिना । 
कलाशपश्चन्द्रः सुरतम्दिता वालवनिता 

तनिस्धा शोभन्ते गलितविभवाश्चार्थिषु नरा;॥ २५ ॥ 
मणिरित्ति । शाणः शन्नोत्तेननसाधनोपलविशेषस्तेनोहीटः संघृश्टे मणिथ् । 

हेतिदलितः शन्नक्षतः समरविजयी रणझर्थ | 'जिदक्षि-शल्वादिना इनिः। हितिः 
शज्ने तु उृद्धियो:' इति केंशवः । मदेव दानवर्षण क्षीणः कझृशों नागश्व 
'अहाश्राहिगजा नागा?” इति वैजयन्ती | शरदि शरत््काले आश्यानानीपच्छु- 
ध्काणि पुठिनानि सकतानि यर्माः सा सरिन्नदी च। 'संयोगादेरातो घातोर्यण्वतः 
इति निष्ठानत्वम् । कलाशेपः पोढशांशमातन्रावशिश्थन्द्रध । कला ठु पोड्शो 
भसागश इत्ममरः । 'प्रथमां पिवते वहिः इत्मादीतिहासकमेणेतरकछानामस्यादि- 
देवैगिलितत्वादिति भावः । सुरतेन रतिरणेन म्ांदिता विहलीकृता वालव॒निता 
सुम्धाइना व । 'जाखनिता' इति पाठे वेश्या चोच्यते | तथा अधिषु विषये 
गहलितविमवा व्यपगतार्थसंपदः । निःशेपमर्थिसात्कृतवना इल्यर्थ:। 'अथरेविभवा 
अपि! इलमरः । नरा दातूजनाथ तनिन्ना तनुत्वेनेद । पृथ्वादित्वादिमनिच् ॥ 
शोसन्ते । एवंभूततनुत्वस्थेव तेपां शोभाहेत॒ुत्वादिति भावः। अत्र अखुतानां 



रश' सुभापितत्रिशयां 
नराणां च सामस्यार्थरूपतुल्यधर्मेणोपम्यस्थ गम्यमानत्वाद्यीपकालेकारं:--- प्र 

खुतानां तथान्येषां सांमस्त्ये तुत्यधर्मतः । ओपम्यं गम्यते यत्र दीपक तम्रि० 
गयते ॥? इति लक्षणात् | शिखरिणीवृत्तम ॥ 

अथ पुंसां धनाभावतत्सड्भावसमयावस्थामाह--- 

परिक्षीणः कंश्रित्स्पृदयति यवानां परखतये 
स पश्चात्संपूर्ण/ कलयति धरित्री तृणसमाम् | 

अतश्वानेकान्ता गुरुलघुतयार्थषु धनिना- 
मवस्था बस्तूनि प्रथर्यात च संकोचयति थे ॥ ३६॥ 

परिक्षीण इति । कथ्चिद्धनिकः पुमान्परिक्षीणो दैवाहरिदः सन् यवानां शितशः 
काख्यधान्यानां । पस्तये स्पृहयति । परूतिमान्रयवान्युरुतयाकाहुत इल्यर्थः | 
स्पृह्ेरीप्सितः' शति संप्रदानत्वाचतुर्थी । 'शितशूक्यवी समो” इत्यमरः । स, 

परिक्षीणः पुमान्पश्चादनन्तरम । कालान्तर इत्यर्थः । संपूर्णों देववशाद्धनर्सपन्नः 
सन् धरित्रीं भुव॑ तृणसमां तृणकल्पाम्। तदृहध्वीमित्यर्थ: । कलयति भनुते ॥, 
धनमदेन तथाछोकयतीटर्थ: | अतश्वात एवं हेतोः। अर्थेषु यवधरिव्यादिषु, 
वस्तुषु विषये गुरुल्घुतया महत्त्वाल्पत्वभावेनानेकान्ताप्रतिनियता । स्वथा; 
गुरुणि गुरुत्मेव, लघुनि लघुत्वमेवेति नियमाभाववतीत्यर्थः | घनिनां संवन्धि, 
च्यवस्था व्यापारः वस्तूनि यवधरिव्यायल्पमहत्तरवस्वूनि प्रथयति च । धना-, 
भावदशायां नीचमपि वस्तु गुरूकरोतीलर्थः। तथा संकोचयति ज्। तत्सद्भाव- 
दशायां महदपि वस्तु निराकरोतीलर्थ: । निधेनधनिकयोरित्यभूतावस्था प्र्य- 
क्षस्तिद्धा । अतो विवेकिना नेव॑ विपयेस्तबुद्धिना भवितव्यप्तिति भावः | शिख- 
रिपीवृत्तम् ॥ 

अथ राजानं संवोधर्यस्तस्थार्थलाघनोपायमत्तिदिशति--- 

राजन्दुधुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेनां 
, तैनाद्य वत्समिव लोकमम्म पुषाण । 

तस्सिश्व सस्यगनिश परिपुष्यमाणे 
नानाफरू फलति कल्पलछतेव भूमि! ॥ ३७॥ 

- राजन्निति । हे राजन | त्वमिति शोषः। अन्यथा होंदे प्रथमपुरुषः स्थात् । 
एनामेताम् | त्वद्सगतामरिद्यर्थः । अन्ान्वादेशाभावादेनादेशश्रिन्त: । क्षिति- 
धेजुरिवेत्युपमितसमासः । न ठु॒क्षितिरेव चेनुरिति रूपकम् । वत्सम्रिवेति 
स्पश्ेपमालिज्ञात् । तां तिक्षिषेनु दुधुक्षति यदि दोग्धुमिच्छतति चेत्। अर्थमिति' 
शेषः । दुह्देः सन्नन्तात्सिपू । इु्यादेद्विकमेकत्वनियमांत् । तहिं तेन दुधुक्षा: 
हेतुना अवेदानीममुमुपलम्यमान लोक जन वर्त्स तर्णकमिव । 'वत्सो ना कुछजे' 
वर्ष तर्णके तनयादिके? इति .वैजयन्ती । पुषाण पोषय । “लोकस्तु भुवने जने 
इत्यमरः । वत्सनाशे क्षीरस्येव छोकनाशेडर्थस्यासंमवादिति भाव: ॥ पोषणफल- 



९, नीतिशतकम्.। : श्प 

माह--तार्सिल्लेके चानिश सर्वेदा सम्यगरसंवार्ध परिपुष्यमाणे परिपाल्यमाने स॒ति 
भूतिः क्षितिः कल्पलतेव कल्परक्षशाखेव । 'सभे शाखालते' इत्यमरः । यद्टा 
कल्पयलभीप्तितानीति कल्पा सा चं सा छता थे । 'द्वियाः पुंचत्- इत्यादिना 
पुंबद्धाचः | सेव कल्पवद्दीच नावाफर्क घनधान्यादिवहुरूपफर्ल फलति निष्पाद- 
यति। “फल निष्पत्ती" इति घातोरूँद । यतो लोकपरिपालनव्यतिरेकेण न 
तेडवथः संभविष्यति । भूमेरखिलफलदोग्धृत्वात । तस्मादशेषदाभार्थ 
तत्परिषोषणमावश्यकमिति सावः । अन्न पूर्ववाक्यस्थोषमया विव्यूढोत्तरवावय- 
स्थोपसेल्यनयोरद्नाज्षिभावेन संकरः । वसन्तत्तिलकाइत्तम् ॥ 

यतो राजान संवोधितवानपि तन्नीतिः कीहशीत्याशड्ार्यां ता बहुनिधल- 
मिलाह-- 

सत्याद्ृता च परुषा प्रियवादिनी च 
हिला दयाहुरपि चार्थपरा चदान्या ! 

निलचया प्रचुरनिद्धधनागमा च॑ 
घाराह्ननेव उृपनीतिरनेकरूपा ॥ ३८ ॥ 

सत्येति । सह्या यथार्थभाषिणी, अनृता असल्वादिनी च। तथा परुषा कठोर- 
सापिणी, प्रियवादिनी मधुरालापिनी च । तथा हिंला घाठुका । 'शरारुघोतुको 
हिंसा: इत्यमरः । 'नमिकम्पि-? इत्यादिना रप्र्ययः । दयाछुरपि कारुणिका 
च। 'स्याहयालः कारुणिक/ इसमरः । 'सृहिणहि-/ इलादिनाडुअलसयः ॥ 
तथा अर्थपरा घनलब्धा, वदान्या दानशौण्डा च । कुत्रचिद्विषय इति सर्वेत्ना- 
प्यध्याह्ययेम् । 'स्युवेदान्यस्थूललक्ष्यदानशौण्डा चहुप्रदे” इ्यमरः ॥ तथा निल्ल॑ 
च्ययो धनल्यागो यस्याः सा तथोक्ता, प्रचुरनिद्धवागमा प्रचुरं प्रभूति यथा 

तथा निले धनसागमः प्राप्तियाः सा तथोक्ता च । अतो वाराइनेव वेश्येव ॥ 
बारत्ली गणिका वेश्या इससरः ! नृपनीती राजवृत्तिस्नेकरूपा बहुप्रकारा । 
न ल्वेकान्तिकील्यर्ध: । वाराह्ननायामपि विशेषणानि समानि । अत्र सत्याह- 
तेल्यादिपदभ्रवणमात्रेण झटिति विरोधः स्फुरति । तस्य खामावेनाभासीकरणा- 
दलंकारः सन्वाराज्नेवेल्युपमयाद्ञाह्षिभावेन संकीयंते । वसन्ततिलकाइत्तम् ॥ 

सोइपि शुणात्य - एवं समराक्नयणीयः, न ठु निगुण इति राजानमेव 
संवोधयति--- 

आज्ञा कीतिः पालन ब्राह्मणानां . 
दाने भोगो मित्रसंरक्षणं च। 

औपामेते पह्ुणा न प्रवृत्ताः 
'कोड्थैस्तेपाँ पार्थिवोपाश्रयेण ॥ ३५॥ 

आज्षेति ५ आहा भयादापरिपालवात्मकशासनम् , कीर्ति: दानक्षात्रोडुवा 
सत्समाख्या, आह्मणानां पालन निरुपद्ववं त्राह्मणसंतर्पणम् , दा सत्पात्रे त्वागः, 
भोगः स्क्वन्दनादिजनित्तसुखानुभवः, . मित्रसंरक्षणं . चुहत्समुद्धरण चेत्येते 



श्द्ः सुभाषितत्निशंतों . ) 

पहुणा येपां राह्ञां न अ्ंदइत्ता व अ्रवर्तेन्ते । कर्तरि क्षः, ॥्यिव्या ईश्वरः पार्थि- 
दस्त संबुद्धिहँ पार्थिव राजन । 'दखेशवरः”, सर्वैभूमिप्नथ्िवीभ्यामणयों 
इल््यल्ययः । तेषासुपाश्रयेण समाश्रयेण को४र्थः को छाम: । न को5पील्र्थः । 
दल्मादुझयुणंपन्न एव राजा समाश्रयणीयः । नतु इक्षिभरिरिति सावः । शाहि- 
नीइत्तमू--'शा्िन्युक्ता म्तो तगो गोडव्धिलेकैः? इति उक्षणाद्.॥ 

अथाप्तिकार्पण्यं मा कुद छाभाठाभयोदिंवायत्तमूछकलादिल्ाह-- 
यद्धात्रा निजसालपट्टलिखित स्तोक महद्धा धर्न 

तत्पाप्तोति मरुस्थलेडपि नितरां मेरों च नातोइघिकम। 
तद्धीरों भव वित्तचत्खु कृपणां चूत्ति बुथा मा कृथाः 

कूपे पश्य पयोनिधावपि घणो ग्रह्मति तुल्य जलूम ॥ ४० ॥ 
यदिति । धात्रा त्ह्मणा स्तोकमर्ल्प महद्नहुरु वा यद्धन॑ निजभाल निजनिटि- 

लतटमेव पट्ट तत्र लिखित लेखनेन निर्दिष्ट तद्ह्मलिखितं घन मरुस्थक ऊपर- 
देशेडपि । किमुतान्यत्रेति भावः । नितरामतिशयेन श्राप्रोति भते । अन्यून- 
समिति शेप: । समानों सरुधन्वानो” इस्रमरः । मेरी कनकाचलेडपि अतो ्रह्म- 
लिखितादधिक न प्राप्नोति । तत्तत्मात्कारणाद्धीरः स्थिरचित्तो भव । वित्तवत्सु 
घबात्पेषु विपये कृपणां दीनां इत्ति व्यापार दथा व्यथ मा कथा भा कार्पा: । तेन 
कार्पण्यजनितनिन्दासात्राश्रयत्वमेव, न त्वधिकपनग्राप्तिरिति भाव: । छनो 
छ॒डि थास्। तनादित्वेषपि ठिचो निद्योपविधानान्र सिचू। “न माड्योगे! 
इल्रद्रप्रतिषेषः । तन्र दथन्तमाह--करपेडल्पजछाधारे गरतैंडपि पयोनिघी समुद्रेषपि 
घट: कलशस्तुल्वमात्मपरिमित जर्ं शहाति खीकुरुते । परवेति कृपणंवोवनम् । 
न तु कूपेइल्पम् , पयोनिधावधिकन् ।अत एवं दृश्नन्तेन समाहितचित्तेद सवित- 
च्यम्, न ठु कार्पण्यपयोकुलेनेति तात्पयम् | शादूलविक्ीडितम् ॥ 

इति नीतिशतकव्यास्याने3र्थपद्धतिवरणेन नाम चतुथ दृशकम्। 

अथ इुजनपद्धत्तिः । 
अयायोदिसंपन्नोडपि दुजनोज्नुपादेय एवेलाशवेनार्थपद्धतिनिर्पणानम्तर 

इुजनपद्धतिं निरूपयति । तत्र तेपामवगु्ण गणयति--- 

अकरुणत्वमकारणविद्रहः 
परधने परयोपिति च स्पृहा | 

छुजनवन्धुजनेष्वसहिष्णुता 
प्रकतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्॥ ४१॥ 

अकरुणलमिति। परदुःखत्रह्मणेच्छा करुणा तद्राहिसमकरुणत्वे दयाहीनत्व च, 
अकारणविग्रहो निष्कारणकलहथ । “अज्लियां समरानीकरणाः कलहविग्नही' इस- 
भरः । परवने परद्धव्ये परयोषिति परदारेयु स्प्टह्ा च। एकत्रापहरणेच्छा, अन्यत्न 
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सेमोगामिठापथ । सुजनेयु वन्धुजनेषु च असहिष्णुता असहनशीरुत्व च। 
इतीद सर्व । 'नपुंसकमनपुंसकेन-' इत्यादिना नपुंसकेकशेपः । दुरात्मनाँ दुज- 
नानां प्रकृतितिद्ध खभावत्तिद हि। अतस्ते नोपादेया इति भावः। 'प्रक्ृतिः 
अपशखभूते प्रधाने मूलकारणे । खभावे” इति विश्व: । छुतविलम्बित वृत्तम--- 
“द्ुतविछम्बितमाह नमी भरो? इति रक्षणात् ॥ 

आसां तावइुजनमात्रत्य परिल्लाज्यवकथनम्॥। अशेपविदादिगुणसंपन्नोडपि 
दुजेनः परिलाज्य एवेति सच्शन्तमाह-- 

दुर्जन३ परिहर्तब्यो विद्ययारुकतो5षपि सन् । 
मणिना भूपितः सप्पेः किमसों न सयंकरः ॥ ४२ ॥ 

इजन इति । दुजनों विद्यया चेदवेदाज्ञाध्यात्मिकयार्ंकृतो भूपित३ , सभ्नपि 
सकलबिदापारीणः सन्नपीलर्थः । परिहर्तव्यस्थाज्यः | कुत इल्मत आह--सर्प 
आशीविषः भणिना फलकस्थमाणिक्येन भूपितोडलेकतः सन्नपि। असो सर्पों न 
भयंकरः किम । सयेकर एवेसर्थ: । असौ मणिभूषितसपग्रायो विद्यावानपि इुज- 
नो दूरतस्वाज्य एवं । 'दु्जन दूरतस्वजेत' इति न्यायादिति सावः । मिघर्तिस- 
येपु कुण:” इति कृन् । खशि “अरुद्विपदू-” इत्मादिना सुमागमः । अन्न विम्बप्र- 
तिविम्बन्यायेन धर्मंधर्मिणोवाक्यद्वये पथट्टिदेशाइआन्तालंकारः । 'विम्बानुवि- 
म्वन्यायेन निर्देशों धर्म धर्मिणेः । दृथ्नन्तालंकृतिवया मिन्नवाक्यार्थसंश्रया ॥! 
इति उक्षणात् । इत्तमानुएमम् ॥ 

अथास्॒ सर्वेदूषऋत्वमाह--- 

जाडय हीमति गण्यते बतशुचो दम्भः झुच्चो कैतर्च 
शरे निध्वेणता मुनो चिमतिता दैन्य प्रियालापिनि। 

तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता चक्तव्यशक्तिः स्थिरे 
तत्को नाम गुणो भवेत्स गुणिनां यो टुजननोद्डितः ॥ ४३॥ 

जाब्यम्रेति । हीमति लज्नावति पुंसि जाउ्ये मान्यम् ॥ 'युणवचनप्राह्मणा- 

दिभ्यः कर्मणि च इति प्यड्प्रत्ययः । गण्यते संख्यायते । दुजनेरिति शोपः | न तु 
जुगुप्सितकर्माचरणपराओुखत्वम् । अतैस्पथान्द्रायणादिनियमैः शुची शुद्दे दम्मो 
धर्मध्वणित्वं गण्वतते, न त्वनुश्ठातततम् । झुच्ो खमावादेव वाह्मन्तरशुदे कैतवं 
कपर् गण्यते, न तु पारसार्थिकत्वम् । झरे निश्णता दयाराहित्यं गण्यते, न तु 
विक्रान्तलम् | सुनी मननशीले विमतिता बुद्धिदेन्य गण्यते, न त्वात्मेक्यानुसंधान- 
तत्परत्वम् । प्रियालापिनि मधुरवादिनि दैन्ये गण्वते, न तु श्रवणानन्दकरत्वमू | 
तेज:प्रागल्म्य प्रभाविश्ेपो वा तद्दति अवलिप्तता गर्षशसत्व॑ गण्यते, न तु 
खभावः । अपलेपस्तु ग्दे स्याहेपने दुपणेदपि च! इति विश्वः। वक्तव्येष्वर्थयु शक्तिः 
प्रतिभापरपयोयः सामथ्येविशेष+ तया स्थिरे । मुखमस्यास्तीति मुखरो इुसुंख+ । 
“इर्ुखे मुखरावद्धमुखी' इस्मरः । 'खमुखकुल्षेम्यः-+ इति रप्त्ययः । तस्य साव- 
सत्ता | असंबद्धप्रलापित्वमिद्धथ; । गण्यते, न तु चाग्मित्वम् | तत्तत्मात्कारणा- 
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हुणिनां गुणसंपत्नानां स को नाम गुणों भवेत् , यो गुणों इुजनेनाड्वितो न दूषि- 
त्तः । दुजनादूपितो गुणः सुगरुणिनां न कोध्प्यस्तील्मर्थः । यो हुजेनानां मतः 
इति पाठे यो गशुणो दुजनानां मत इष्ट स्वात्, स को नाम भवेदिति संबन्धः । 
हुजनासिमत: सुगुणिनां न कोडपि गुणोइसतीलर्थः । शार्दूखविक्रीडितम् ॥ 

अथ गुणावगुणप्रणालिकामाह--- 

लोभश्रेद्गुणेन कि पिशुनता यद्यस््षिि कि पातकेः 
सं चेत्तपसा च कि झुचि मनो यद्यत्ति तीर्थन किम्। 

सौजन्य यदि कि वलेत महिमा यद्यस्ति कि मण्डनेः 
सद्विया यदि कि धनैरपयशों ययस्ति कि खझत्युना ॥ ४४॥ 

लोभ इति । छोगो धनादिवाज्छासि चेत्, अवग्रुणेन दुर्गुणेन किमू । न किं- 
चिदपीलर्थ: । तस्वास्यन्तनिन्दावहत्वादिति भावः । पिशुनता परोक्षे परदोप- 
सूचकतास्ति यदि, पातकेर्वह्महयादिभिः 'किमू। तस्या एवं निरयपातनदक्षन 
स्वादिति भाषः । सल यथार्थभापण समद्हित्व वास्ति चेत्, तपसा चान्द्वाय- 
णादिना किम । तस्येव परिशोधकत्वादिति भावः। छवि द्रोहचिन्तादिराहित्येन 
झुद्ध मनोषस्ति यदि, दीर्थेन प्रयागादिना किम्। तस्वैबापवर्ग मूलकत्वादिति 
भावः । 'यः खात्मतीर्थ भजते विनिष्कियः स सर्ववित्सरवगतो5मतो भवेत्ः इति 
स्मरणमात्रमूलम् । सौजन्य सुजनभावो5स्ति यदि, वलेन परिजनेन किम्। तस्थे- 
वाशेपकार्यनिवाहकत्वादिति भावः । महिमा माहात्म्यमस्ति यदि मुण्डनेः कुण्ड- 
लह्राग॒लंकरणः किम् । तस्यैवोपस्करहेतुभूतत्वादिति भावः | सद्दिया अस्ति 
यदि, धनेः किम । अपयशो5पकीर्तिरस्ति यदि, झत्युना मरणेन किम् | तदन्स- 
तप्रायत्वादिति भावः । एवं विचारय सह्णाजनतत्परेण भवितव्य पुरुषेण। अ- 
न्यथा दोजेन्यमनायाससाध्यमिति वाक्यशेपत्वेनोनेयम् । शारदूलूविक्नीडितम् ॥ 

कस्यचिद्युभविनो निजकश्ासिवेद्नमशिनीयाह--- 

शशी दिवसधूसरों गलितयोवना कासिनी 
सरो विगतवारिज मुखमनक्षरं स्वाकृतेः । 

प्रभुधेनपरायणः सततडुगंतिः सज्नो 
शपाहणगतः खलछो मनसि सप्त शब्यानि मे ॥ ४५॥ 

शश्ीति । दिवसेडहि घूसरो निस्तेजस्कः शशी चन्द्रथ, गलितयौवना भ्रष्ट 
नूतनवयस्का कामिनी कॉन्ता च, विगतवारिज पुण्डरीकपण्डहीन॑ सरः कासा- 

रश्च, सु शोभनाकइृतियेस्य सुन्दरपुरुषस्य अनक्षरं शास््रविभ्रष्ट मुख च, धनपरा- 
यणों घनछब्धः अभू राजा च, सततदुगतिनिरन्तरदारिश्ववान्सलनथ्व, नृपाव्ण- 
गतो राजगहान्तवैर्ती खलो दुर्जनश्व | तस्य विधातकत्वादिति साथः । इत्येव 
सप्त मे मम शल्यानि शूलानि । तथा दुःसहदुःखजनकत्वादिति भावः । इदमे- 
वालन्तकष्टनिवेदनवचनमिति तात्पयेमू। तत्नाभ्रकुृतानां प्रकृतस्थ खलत्य च 
इभ्सहेतुत्वताम्येनोपम्यस्य गम्यमानत्वाद्पका्ंकारः । प्रथ्वीशत्तम् ॥ 
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अथ .दुधराजरक्षणं सदशन्तमाह-- 

न कश्चिश्चण्डकीपानामात्मीयो नाम भूछुजाम। 
होतास्मपि जुहान स्पृष्टो ददति.पावकः ॥ ४६ ॥ 

नेति । चण्डक्रोपानामुगआाणां भूभुजां राज्ञां कक्षिद्पि पुमान् न आत्मीयो 
नाम आत्मीयत्वेन प्रसिदो न भवति । कि तु सर्वोष्प्यनात्मीय एवेलर्थः । नन्न 
यथाऋरंचिद्धितमाचरन्भविष्यत्येवात्मीय इस्राशइप दृथ्ान्तम्ुखेन निराकुर्वन्नाह- 
जुहानं आज्यपुरोडाशादिदानेनोपचरन्तमपि । “हु दानादनयो” इति घातोः 
कतेरि शानच् । होतारं यजमान पावको5समिः स्पृष्ठः सन दृहति । झंतापय- 
तीलर्वः । अतोडमिद्थन्तेनेदशों राजा न समाभयणीय इति भावः । घृत्त- 
मानुष्टमम् ॥ 

कथ न समाक्यणीय इल्राशइथ तत्तेवाया दुष्करल्ादियाह-- 

मोनान्मृकः घवचनपटुचोचको जल्पको वा 
ध्व्॒ठ पार््व सबति च चसन््दूरतो5प्यप्गल्भः । 

पक्षान्या भीरुयेदि न सहते पायशो नामिजातः 
लेचाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगस्यः॥ ४७ ॥ 

मौनादिति । मोनात्तृष्णीभावान्मूको निवेचों सवति । सेवक इति शेषः । 
प्रवचनपद्ठः अगल्भश्चातिवक्ता वाचकों बहुभापी, जल्पतीति जल्पकोडसंबद्धअ- 
छापी वा भवति । उभयत्रापि “प्युल्तृचा? इति कततैरि प्युल्पमलययः । णित्तवा- 
बुद्धि: । 'जत्पकः इति पाठे जल्पतीति जल्पकः । पचाय्चू । खार्चे कप्रययः । 
अन्यथा जल्पश्िक्ष-/ इज्यादिना कन्पल्ये जत्पाक इति स्ात् । यथाहामर- 
पिंह:---'स्थाजल्पाकस्तु बाचालः इति । पार्श्े समीपे च वसन्धृश्े निर्भोको 
भवति । दूरतो विप्रकृट्टे देशे वसन्नप्रगल्भोष्प्रौढ़ो मवति | क्षान्ला परिभवादि- 
यूपपद्यमानेएु उत्तयमानेषु क्रोधप्रतिवद्धलक्षणयोपलक्षितश्रेद्धीसभेयशीलोी सव- 
ति। 'नियः कुछुकनी! इति कुप्रत्ययः | न सहते परिभवादिक न क्षमते यदि, 
तह प्रायशो चाहुल्येनामिजातः सत्कुीनों न भवति । अतः परमगहनो5ल्यन्त- 
दुरस्वगाहः सेवाधमें: परिचयोत्मकं कर्म योगिनामपि कालत्रयामिज्ञानामपि ॥ 
अतीन्द्रियवस्तुपरिश्ञानवतामिल्यर्थः । किमुतान्येपामिति भावः । अगम्यो ज्ञातु- 
मशक्यः । सर्वे गल्थो ज्ञानायों: । यतः परब्रह्मापि ध्यानादिना साक्षाल्कियते, 
न त्वयमिति भावः । मोनादिव्यतिरिक्तथमेत्य गगनारबिन्दप्रायल्ात्तत्म ब्रह्म- 
णोडपि दु्विज्ेयतयाल्नन्तदुष्करललमिति तात्पयेमू । अन्न सेवाधमेस्य योगिग- 
म्यत्वेष्प्यगम्यत्वोक्तेः संबन्धे असंबन्धरूपातिशयोक्तिः । इत्ते मन्दाक्रान्ता+- 
“मन्दाकान्ता जरूपिपड्गैम्मी नती ताडुरू चेत” इति छक्षणात् ॥ 

कि चहुनास्॒ पुरसतात्स्थातुमप्यशक्यमित्याह-- 

. उद्धासिताखिलखलस्प विश्टलड्डस्य. 
प्रोद्वादविस्ट्तनिज्ञाधमकर्म दत्त: । 



३० सुभापितत्रिश॒यां 

देवादवाप्तविसवस्य गुणद्धिपोषस्य 
नीचस्थ गोचरगतेः खुखमास्यते कैः ॥ ४८ ॥ 

उद्धापितेति । उद्धापिताः प्रकाशिता अखिलाः खला येन तस्र | अधिः 
कारप्रदानेन पुरस्क्ृताशेपदुननस्थेलर्धः । तस्य सुजनविद्वेपित्वादिति भाव॑: । 
तथा विशह्नल्य । विधिनिषेधातीततया खच्छन्दगतेरित्यर्थ: । तथा श्रोद्वाढ- 
मतितरां विध्मृता समरणाविषयीकृता निजा खकीया अधमकर्मदत्तिः प्राक्तन- 
नीचकम्मव्यापारों येंन तस्य। प्रागेव विस्तृत-? इति पाठे प्राकप्रथमम् | आ- 
चरणसमय एवेलर्थः: । एतेन ठत्माहैन्यमुक्तम् । तथा देवाददथ्वशादिदानीस- 
बाप्तो विभव ऐबश्वर्य संपत्तियेत्थ । ग्रुणद्विपः सुगुणनिन्दकस । अस्त पूर्वोत्तस्स 
नीचस्य राशे गोचरगंतेविंपयवातिसिंः कैजनेः सुखमछ्लेशेनायते स्थीयते । न 
कैरपीलर्थः । अतो न नीचाश्रयः कर्तव्य इति भावः । “आस उपवेशने! । भावे 
लद्ग । अन्नोद्भासितेद्यादिपदार्थत्य विशेषणगल्या सुखस्थिल्रभावपदार्थहेतुकत्वा- 
त्पदार्थहेतुक काव्यलिज्षमर्ुंकारः । वसन्ततिलकाशत्तम ॥ 

अथ दुवसुजनमेत्रीप्रकारमाह--- 
आरस्भगुर्वी क्षयिणी ऋभमेण 

रष्ची पुरा बृद्धिम॒पैति पग्चात्। 
“दिनस्य पूर्वाधपराधेमरिन्ना.. 

,' छायेव मैत्री. खलसज्ञनानाम् ॥ ४९॥ 
आरम्मेति: । पूवोर्धपराधीभ्यां पूर्वाह्मपराह्भेदेन मिन्ना धरथग्विधा छाया 

अनातप इव । छाया त्वनातपे कान््तो प्रतिविम्वाकंजाययोः” इति वेजयन्ती । 
आरम्मे प्रारम्भसमये गुर्वी गुरः ॥'वर्धिष्णुरिलत्र्थ: | 'वोतो शुर्णव पनात्* इति 
मिकल्पान्डीप् । क्मेण कालकमेण क्षयिणी- क्षयिष्णुश्व । 'जिदक्षि-! इल्मादिना 
इनि ५ तथा' पुरा प्रारम्भे लष्वी । हस्वेल्वर्थ: । पूर्ववन्डीयू । पथाद्नन्तरं 
इंडिमुपैति प्राप्नोति । अयमर्थ:--हुजेनमैत्री पूर्वाहच्छायेव आरम्भगुर्वी क्मेण 
क्षयिणी च भवति, सुर्जनमैत्री तावदपराहच्छायेवादोी रष्वी ततो वार्धप्णुथल 
भवतीति । अतोध्चर यदुक्त तलतेव्यं कुशलिनेति भावः | अन्न यथासंख्यासं- 
कीणोपमालंकारः । उपजातिदत्तम् ॥ 0. -- 

यदुक्तम् “अकरुणतल्वमकारणबिग्रहः” इति तदेव प्रकटयन्रुपसंहरति-- 

शुगमीनसजननां तृणजरूसंतोपबिहितबृत्तीनाम् । - 
लुब्धकधीवरपिशुना निष्कारणमेव. वैरिणो जगति॥ ५० ॥. 

'मृगेति । संतोषो दैववशाह्ब्घेन मनःसंतुष्टिः । तृणजलूसंतोपैिंहिता कल्पिता 
वृत्तिजीवन येषां तेषामू। नहु परोपतापोपजीविनामिलर्थः । इत्तिवर्तनजीवने' 
इल्यमरः । झगाणां हरिणादीनां भीनानां मत्यानां सलनानां साधुनां'च लब्धको' 
व्याधः | घीवरो दाशः । जाहिक इस: । पिशुनः सूचक । 'व्याघो शगवधाजीवो 



१. नीतिशंतकंम । ९ 

अंगयुल्ेब्धकथ सः । कैवर्ते दांशधीवरी”:इति चामेर: । 'एंदे जंगति भुवि नि- 

ध्कारणं निरतुकमेव वरिणे विद्वेषिणः । घांठुका इसंर्थः '। तृणेन विहितशत्तीनों 

ऋगाणां लब्धकाः निष्कारणबवेरिण इल्मादि यथाक्रममन्वयात्कमोपरनामा यथा- 
संख्यालंकारः । तदुंण विदान्यथेन-उद्दिश्नां- पदायोनों पूर्व प्धायथारूसम् । 
अनुद्देशे भवेयन्र तयथासंख्यमुच्यते ॥? इति । आायोबत्तम् ]॥ 

इति नीतिशतकन्याख्याने दुजेनपद्धतिवर्णन नाम प्म दशकमे। 

अथ छुजनपद्धतिः । 

अयैतद्वैलक्षण्येन सुजनपद्धतिं निरूपयति । तत्रादावादरातिशयात्तान्मस्करोति- 
: बाब्॒छा सज़नसंगतौ परणुणे पीतिगुरी नप्नता 
»  वियायां बसन स्वयोषिति रतिकोकापवादाहुयम्। 

अक्तिः शूलिनि शक्तिरात्मदमने संसगेमुक्तिः खले- ु 
रेते येषु चसन्ति निर्मलशुणास्तेभ्यों महज्यो नम+ ॥ ५१ ॥ 

* चान्छेति । सलनसंगतो साधुसमाग्मे वाज्छासिलापः, न तु जिहासा। 

तखा मौक्षसाधकंत्वादिति भावः। तदुक्त ज्ञानवात्तिप्ट-भोक्षद्वारे द्वरपलाधत्वारः 
परिकीर्तिताः । शमो विचार: संत्ोपश्षतुर्थः साधुसंगमः ॥* इति। तंथा चोफे भ्रीम- 
द्रागवते--भहत्सेवां द्वारमाहुर्वियुक्तेः इति। स्वेनाप्युक्तम---चेतः प्रसादयति 
दिक्षु तनोति कीति सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम इति । परेपां थुणे 

प्रतिः संत्तोप:, न तु दोषापादनम् । 'परणुणपरमाणृत्पवैतीकत्म-नित्ये निज हरि “ 
विकसन्तः सन्ति सन््तः कियन्तः इति वक्ष्यमाणत्वादपीति भावः । गुरी विद्योपदे- 
इरि नम्नता भक्तिभ्रद्धाभरेण प्रहीमाव:, न तु गर्वोद्निक्तता । “यस्त्र देवे परा भ- 
क्तियेथा देवे तथा गुरी | तस्येते निखिला हाथाः मकाशन््ते महात्मनः ॥! इति । 
'गुरतद्ा गुरविष्ण॒गुरुदेवों महेखरः । गुढः साक्षात्परं तह्म 'तस्म श्रीय॒रवे नमः ॥! 

इति अृतिस्म्ती । विद्यायां वेदान्तादिविद्याभ्याते व्यसनमासक्तिः, ने तु यूतके- 

स्वाद । तस्र मोक्षसाधनत्रह्मज्ञानकत्वादिति भावः ) खयोपिति निजदारेघ रतिः 

संभोगः, न तु पंरदारेपु । 'रम्यं कुछक्ीरतम्'इति वचनादिति भावः | लोकाप- 

चादाह्मोकनिन्दायाः । 'भीत्रा्थानां भयहेतु:” इसपादानत्वात्पघ्ननी । भयम् , न तु 

'नि्देजत्वम् । 'छोकापवादो वरवानिति सल्यवती श्रुतिः इत्मादिवचनात्तस्तर वढ़ि- 
ऊत्वादिति भावः । झछिनि परदेवतायां शिवे भेक्तिरुरागः, नतु क्षुद्रदेवता- 

आम्। 'दिवे सक्तिः शिवे सक्तिःइल्ादिवचनेष्वाइत्त्या तसाः आशस्लश्षवणा- 

दिति सावः । आत्मदमने सपरिभवे सति शक्ति; सामथ्येम् । पराक्रम इंति 
शावत्। न तूपशमेनौदासीन्यम् । 'अन्यदा भूषण पुंसाँ शमो छल्नेव योषि- 

,>'जाम्। पराक्रमः परिसवे वैयात्यं सुरतेष्विव ॥” इति वचनादिति भावः । खडे 

दुर्ननेः सह संसर्गमुक्ति: सन्नल्यागः, न तु तत्सहबासामिलापः । 'दुजैन दूरतस्वजेत' 

ड्रति, 'दुनेन: ४5३30 भाषः १ ३ त्वेते निर्मेल्ा निष्कड्टा गुणाः 
४ छ. त्रि. 



३२ : खुभापितत्रिशतां : 

सब्बनसंगतिवाव्छादयो गुणा येपु पुरुषेपु बसन्ति तेभ्यो महत्यों नमः । इत्व॑भू- 
तगुणविश्ञिष्चनामेव नमस्काराहेत्वादिति भावः । 'नमःखस्ति-! इल्ादिना च- 
तुर्थी । 'तैरेव भूमूषिता? इति पाठे तैनिर्मेडगुणसंपरनरेव भूरठंकता, न तन्येः। 
तेपामिव चारुत्वायतिशयत्वादिति भावः । शादूलविकीडितं इत्तम् ॥ 

अयैपां निसगेतिद्धगुण गणयंति-- 

विपदि चैयेमथास्युदये क्षमा 
सदसि चाकपटुता युधि विक्रम 

यशतति चामिरतिव्येसन श्रुतों 
प्रकृतिसिद्धमिद हि महात्मनाम्॥ ५२ ॥ 

विपदीति । विपयद्ापत्काले भर्य निर्विकारचित्तत्वम्, न तु देन्यम् ॥ 'मनसो 
निर्विकारत्व घैये सत्सपि हेतुपु” इति । अथानन्तरं वाक्यारम्मे वा । अभ्युद्ये 
संपदि क्षमा सहिप्णुत्तम्, न तृञण्डता । सदति राजबिद्वत्समायां वाकपदुता 
वाग्मित्वं सरसवचन च । वाक्चातुरयमिति यावत्, न तु मूकीभावः । चुधि रण- 
रत्ने विक्रमः पराक्ममः, न तु पठायनम् । यशस्यसिरतिः संग्रहेच्छा, न त्वनादरः । 
श्ुती वेदशाल्नाभ्यसने व्यसनमासक्तिः, न ठु निर्वेदः । इतीदं सर्वेम्। “नपुंस- 
कमनपुंसकेन-? इल्मोदिना नपुंसकैकशेपः । मद्दत्मनां महानुभावानां प्रकृतितिद्ध 
खमावतिद हि। “संसिद्धिप्रकृती लिमे । खरूप च खभावश्व निसग्रेश्न” इल्मरः 
इतविलम्बितदवृत्तम् ॥ 

अंथषां प्रसिद्धविलक्षणमण्डनसंपत्तिमाह--- 

करे ख्छाध्यस्थाग:ः दिरसि गुरुपादप्रणयिता 
झुखे सतल्या वाणी विजयि भ्ुजयोचीयमत॒लम। 

ड॒दि स्वच्छा चृत्तिः श्रुत्नधिगत च अ्रवणयो. 
लिनाप्यश्वयंण प्रकृतिमहत्द मण्डनमिदम ॥ ५३ ॥ 

कर इति । करे हस्ते शाध्यः सकललोकप्रशस्तत्त्यागः दान॑ मण्डनम्, न तु 
कहणम्। 'दानेन पाणिने तु कइ्ृणेन इति स्वेनैवाशे वक्ष्यमाणत्वात् । शिरसि गुरु- 
पादयो: अणयितासिवादनतात्पय॑सण्डनम्, न तु भणिहिरण्मयकोटीरादि । 
भुखे वक्े सत्या वाणी सूतभापण मण्डनम् , न तु ताम्बूलचर्वंणादि । भुजयोरतु् 

निरुपमानं विजयि जयशीर्ं च। 'जिदृक्षि-? इल्नादिना इतिः । वीये व्ले मण्डनस्, 
न तु केयूरादि । हयन्तरत्ने खच्छा वृत्तिः निष्कलइव्यापारों मण्डनम्र्, न छु 
हाररुचकादि । हच्छच्द्स्य वक्षःस्थलवाचकत्वमपि संभवतीति ऋत्वाभेदेन निर्देंदः 
अवणयोः कर्णयोरघिगत श्रुतं शाब्रमेव । रु शाज्रावश्तयो/ इति विश्व: । 
सण्डनम् , न तु कुण्डले । ् रोत्र॑ श्रुतनेव न कुण्डलेन' इति वक्ष्यति । इदई॑ पूर्वोक्त- 
दानादिक सर्वभेश्चयण धनरल्संपत्त्या विनापि । 'पथग्विना-” इत्मादिना विक- 
त्पातृतीया । अकृत्या खभावेन महतां महात्मनाम् । सौजन्यसंपन्नानामिल्यू्थ: । 
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अ्रकृद्यादिभ्य+-? इति तृतीयासमासः । सण्डन॑ भूषणम् । तस्यैद लोकोत्तर- 
रामणीयकहेतुत्वादिति भावः । शिखरिणीइत्तम् ॥ 

गुणाव्यत्वे को लाभ इत्याशइ्थ तेपां श्रैयोहेतुत्वमाह--+ 

भाणाघाताज्रिवृत्तिः परघनहरणे संयमः सत्यवाक्य । 
काले शक्तया प्रदान युवतिजनकथामूकभावः परेपाम्। : 

तृष्णाश्नोतोविभज्ो गुरुषु च बिनयः सर्चभूतानुकस्पा- 
सामान्य सर्वेशास्त्रेप्वनु पहतविधिः श्रेयसामेप पन््था+ एणणआ 

प्रोणेति । प्राणाधाताआणहिंसाया चिदृत्तिनिंवर्तत च। 'मा हिंस्ात्सवी- 
भूतानि', “अहिंसा परमो धर्मस््त्वधर्मः प्राणिनां बंध: इद्मादिनामिपोमीयपश्ा- 
लम्भनध्त्यतिरित्तहिंसाया निषेधभ्रवणात् । परधनहरणे संयमों मनोरोधश्व | 
“परद्रव्याणि लोएवत्” इति न््यायादिति भावः । काले समये सद्यवाक्य यथार्थ- 

भाषण च। धर्मोपदेशश्रवणादिति भावः । अन्न व्राह्मणायें गवामर्थ! इत्सादिष्वस- 
त्यवचनस्थापि निषेधाभावश्रवणात्काल इत्युक्तम् । शक्त्या श्रदान॑ वित्तामुसारेण 
त्यागश्व । 'वित्तशात्य न कारयेत्” इति वचनादिंति भाव: ) युवतिजनकथायां 
परद्धीइत्तान्तकथने मूकभावस्तृष्णीभावशीलत् च। “सप्नेडप्यन्यवधूकंधाम्? इति 
वचनात्। परेपां अन्येपाम् । याचकानामिलर्थ: । तृष्ण घनढिप्सा तस्रा एव 
स्ोतसः प्रवाहस्य विभक्नो निरोधः | अभीप्सितदानेन-मनोरथपरिप्रण चेल्यथः । 
याचमानजनसानसबृत्तेः पूरणाय वत जन्म न यस््य । तेन भूमिरतिभारवतीर्य 

मे हमने गिरिसिन समुद्रेः ॥" इति भ्रवणादिति भावः । गुरुपु च विनयो नम्रत्वें ' 
च। 'गुरो नम्नता” इत्युक्तत्वाद्ति भावः ॥ सर्वभतप्पवशपओा 
दयया सामान्य समद्शित्व॑च्। सर्वशाल्रेपु वेदवेदान्त [शक मे 
तोडइविच्छिनों विधिरष्ययनविधान च। यद्वा सर्वभूताहुकम्पेति 
तथा सर्वश्ाल्लेपु सामान्यमवेपम्येण तत्तत्सिद्धान्तानुवर्तित्वंमू, अ३५६४०* 
लप्तकमानुष्ठान चेति अनुगुणसमुद्ाायः । एपः श्रेयसां पन्था अखण्डितेलवल 
श्रेय/प्राप्तिमाग: । न त्वेतस्धतिरिक्तोधन्यो5्स्तीयर्थः । एतारशगरुणसंपत्तिः सुज- 
नानामेपेति इृत्वा त्त एवं श्लाध्या इति भाव: | अथवा श्रेयसां प्रशस्यानां छुज- 
गाना संबन्धी पन््थाः तत्मद्त्तिमार्ग इत्यर्थः । प्रधास्यशव्दादीयस॒नि “प्रहस्यस्थ ' 

श्र/! इति श्रादिशः । अत्र 'वाउछा सजनसंगतो? इल्यादिश्छोकेपूक्तमुणाः आयेगे 

देबसंपदभिजातानामेव संभवन्ति, न त्वन्येषाम्। तदुक्तः भगवद्टीतासु-- 
अभय सत्वसंशुद्धिज्ञानयोगरव्यवस्थितिः । दाने दमश्व यकज्ञश्व खाध्यायसतप॑ 
आजवम् ॥ अहिंसा सत्यमक्रोधस्मागः शान्तिरपेशुनम्। दया भूतेष्वलोल््व 
मार्दद हीस्चापलम् ॥ तेज: क्षमा भ्ृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति 
सेपदं देवीममिजातस्य भारत ॥? इति-+ सग्घराइत्तम--म्रश्नै्यानां त्रयेणे 

निमुनियतियुता खग्धरा कीतितेयम्' इति लक्षणात्:॥ 



३४ सुभाषितत्रिशरयां 

अथापत्संपदोः छुजनमनोइत्तिमाह--- 

संपत्सु महतां चित्त भवेदुत्पलकोमलम् । 
“ आपत्सु च महाशैलशिलासंघातककेशम्॥ ५५ ॥ 

संपत्खिति । संपत्सु धनधान्यवस्तुवाहनादिसमृद्धिपु महतां महात्मनां सल- 
नानां चित्तमुत्तलवत्कोमर्ू सदुलं भवेत् ! न तु कठिनमिल्वर्थः । आपत्सु दारि- 
ग्रादनर्थसंकटेपु महाशैलशिलासंघातः पापाणकूटसद्ृत्ककशं कठोरं च भवेत् । 
नत्वपैयेविश्ठ पमिल्र्थ: । न कदाप्युक्ततेपरील्म् । अन्यथा माहात्म्यभद्नप्रस- 
झादिति भावः । विवेकिनामविचेकिनां चायमेव पन्था आदरणीय इति तात्प- 
येम् । अत्र शैलस्य महत्त्वविशेषणं तच्छिलासंघातस्यालन्तदुर्भैयतयोतनायम् । 
उचे चेतदन्यत्रापि--सोजन्याशृतसिन्धदः परदितप्रारव्धवीरमतता वाचालाः 

परवर्णने निजगुणालापे तु मौनत्रताः । आपत्खप्यविल॒प्तवेयनिलयाः संपत्सनु- 
त्सेकिनो मा भूवन्खलवकनिगतविपम्लानानना: सलना: ॥” इत्ति | उपमाले- 
कारः । आनुष्ठुम वृत्तम् 0 

अथ द्वाभ्यामेव तद्ृत्तसासाधारण्यमाह-- 
प्रिया न्याय्या वृत्तिमलिनमखुभज्ले5प्यछुकरं 

त्वसन्तो नाभ्यथ्यो: सुहृदूषि न याच्यः रुृशधनः। 
विपचुचैघेय पदमनुविधेय च महतां 

सता केनोद्िण विपममसिधाराबतमिद्म्॥ ५६॥ 
प्रियेति । न्यायादनपेता न्याय्या नीतिप्रदणा वृत्तिजी वनम् । धृत्तिवैर्तनजीवने! 

इत्यमरः 4 प्रीणातीति प्रिया इश्; न त्वन्या | तस्या एव श्रेयस्करत्वादिति भावः । 
धूगुपधज्ञाप्रीकिरः कः? इति कप्रत्ययः। असुभप्ने प्राणप्रयासेडपि । किमुतान्यदेति 

भाव: । सह्िन॑ दुष्कर्म असुकरमकर्तव्यम्, न तु आपकत्काले नास्ति मयोदा' इति 
न्यायात्सुकरम् । तस्येवेहिकासुष्मिकफलद॒त्वादिति भाव: । 'ईपहुः-” इल्लादिना 
खत्पत्ययः । ततो नहसमासः । असन्न्तः कुहका नाभ्यथ्यो: कर््िंथ्िद्विपयेषपि न 

भार्थनीयाः । किंतु सन्त एवं । तेपामुपेक्ष्यत्वादिति भावः । यद्यपि 'न पादादी 
खल्वादयः इसाह वामनः, तथापि कविश्नोत्या तुशच्दस्य पादादी अयोगः । सुह- 
दपि आणश्रियवन्धुर॒पि । किमुतान्य इति भावः । 'सहहुहंदो मित्रामित्रयोः” इति 
निपातनात्साधुः | कृशधनो घनहीनश्रेत् न याच्यो याचितुं न योग्यः | धनादिक- 
मिति शेषः । किंतु धनपरिपुर्ण एवं। तथाविघयाज्ञाया अनुचितत्वादिति भावः । 
विपयनर्थंसंकटेइपि उच्चैधेयेमू , न तु भयविहलत्वम् । 'आपत्खप्यविल॒प्तवैयनि- 
लयाः', 'विपदि घैयेमथाम्युदये क्षमा' इति चोक्तत्वादिति भावः । महतां पूज्या- 
नामजुविषेयमजुकूर पहुं व्यवत्तितम् ,न त्वननुकूल पद्म, तथाभूतस्पेव ाध्य- 
त्वादिति सावः। (पद व्यवस्तितत्राणस्थानलश्माड्िवस्तुषु' इल्यमिधानात्। इतीद्- 
मेतत् विंधममसाधारणतया दुष्करमत्तिधाराज्तमस्यभिचरितत्रत॑ सतां सत्पुरु 
घाणां केनोदिध्सुपद्श्मू । न केनापीद्य्थं: । खतःसिद्धत्वादिति भावः । अन्नाति- 
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,धाराव॑त्रिशितत्वादसिधारासंचारवत्सावधानेनैकाग्रतया विधेयत्वाद्यां अंसिधाराव- 
तम्। यद्दा असिधारया व्यवहरतां जतम्। चीजतमिलर्थ:। अथवा युवा युवलया 

साध यन्मुग्धभतृवदाचरेत् । अन्तर्निदत्तसज्ञः स्यादतिधारावत स्मृतम् ॥! इत्यु- 
जमिलवधेयम् । शिखरिणी दृत्तम् ॥ 

प्रदान प्रच्छन्न गहमुपगते संम्रमविधिः 
प्रिय॑ रूत्वा मौन सदसि कथन चाप्युपछतेः । 

» अलुत्सेको लक्ष्य्यां निशस्तिमवसाराः परकथाः 
'सर्ता केनोदिए विषपम्रमसिधाराजतमिदम् ॥ ५७॥ 

भअदानमिंति । प्रच्छने भदान गुप्तदानम्, न तु प्रकाशम् । तथाभूतस्त दा- 
नस सहाफलश्नवणादिति भाव: । गृह निजमन्द्रि प्रत्युपगते सति | अर्थिनीति 
शेषः । संभ्रमविधिः प्रत्युत्थानामिवादनादिसत्वरव्यापारविधान च, न तु बैमु- 

' श्यम् । तस्मेव शाज्रोदिताचारत्वादिति भाव: । प्रिय तद्मीर्ट कृत्वा मौन तृष्णी- 
भावश्र । अपरिकीर्तनमिति यावत् । न तु अ्रकटन कृतस्थ परिकीर्तनम् । “न 
दत्त्वा परिकीतेयेत्' इति मनुस्मरणादिति भावः | सेद॒प्ति राजविद्वत्सभायामुपकतेः 
कथन परोपकारप्रख्यापनं च, न तु.,तत्र तृष्णीशीलत्वम् । अन्यथा इतसप्नत्व- 
असज्ञादिति भाव: । रक्ष्म्यां संपत्त्यामजुत्सेफी गवराहिलम्, न तु मदान्धत्वम्। 
ग्संपत्खनुत्सेकिनः? इत्युक्तत्वादिति भावः । निरसिभवसारा अनिन्दापराः पर- 
कथा: पुरुषान्तरप्रसज्ञाथ, न तु गहेणपराः । 'आत्मप्रशंसां परगहोमपि च बजे 
बेत्! इद्यादिस्मरणात्.। सतामिद्यादि, इत्त व पूर्ववत् ॥ 

अथाघममध्यमोत्तमब्त्तिमाह -- 

संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते 
घुक्ाकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थित दृश्यते 

अन्तश्सागरशुक्तिमध्यपतित तन्मोक्तिक जायते 
प्रायेणाधममंध्यमोत्तमंजुपामेबंबिधा दृत्तयः ॥ ५८ ॥ 

संतप्तायसीति । संतप्तायसि सम्यगप्मितप्तायःपिण्डे संस्थित्स । निष्षिप्तस्थे 
लर्थः । पयसों जलेस्य नामापि नामधेयमात्रमपि न श्रयते । मूलतो ध्यख्मेव 
भवतीद्यर्थं: । खरूंपदशनं तु किम वक्तव्यमिति भावः । तदेव पयो चलिनी* 
पत्रस्थित पंद्मपत्रगर्त सत्तू मुक्ताकारतया मोक्तिकलपेण हृश्यते । न तु मोर 
क्तिकत्वेनेत्यर्थ: । तदेव प्रयोइन्तःसागरे-सागरान्तराले । अन्तरिलव्ययम् । या 
आंक्तिमुफ्तास्फोटस्तस्ता मध्य उदरे पतितं सत् मोक्तिकं जायते । मौक्तिकत्वेन 
पोरेणमंतीदर्थः। 'ज्ञाजननोजा-'इति जादेश: । मुफ़ैय मोक्तिकमिति विभह:। विनया- 
दित्वात्खार्थ ठकू । अतः प्रायेण भून्ना अधममध्यमोत्तमजुपां निकृष्साधारणो- 
स्शेश्रेयाणां श्रितवतामेबंविधा नांमाश्नवणादयों इत्तयो व्यापारा भवन्तीति 
यंग्रोकिंमसन्वयायंधासंख्यालंकार: । अतः महदाभ्य एव कर्तव्यः  'नीचाश्नयो न 



ड््ू 'सुमाषितंत्रिशेत्यां: 

कर्वव्य: कर्तव्यों महादाभ्रयः” इति वचनाद । अन्नोत्तमंमध्यमोंधमा ;इति-लोकप्रंड 

सिद्धोंहिशक्रेम कविना न वीक्षित इति शेयम् । शादूलूविक्रीडितम ॥ 

अथ संत्युत्कंलन्रमित्रंसेपत्तिः पुण्यक्दधीनेद्याह--  * 

यः प्रीणयेत्लचरितेः पितरं स पुत्रो 
यद्भतुरेव हितमिच्छति तत्कलन्नम 

तन्मिंचरमपदि खुखे च समक्रिय य- .. .. 
देतन्नयं जगति पुण्यक्तों रूंमन्ते ॥ ५९॥ 

य इति । ये: पुन्रः सुचरितैवीक्यकरणादिसदाचारैः पितरं प्रीणयेत्सेतोषयेत् । 
जब तर्षणे” इत्यस्माद्धातोब्ारादिकाण्णिचि लिछ्ूं । “धृंजूप्रीनोगुस्वंक्तंद्यः:इति 
जुगागमः । स पुत्रः पुन्नान्नो नरकान्नायत इति व्युत्पन्न इति ,पुन्नशव्दवाध्यः, 

न तूत्पन्नमात्र: । 'जीवतोवॉक़्यकरणात्यत्यव्द भूरिभोजनात् । गयायां प्रिण्डदा: 
नाब.त्रिमिः पुत्र पुत्रता ॥'इति समरणात । यद्भतुः पत्युहितमिच्छति भ्रयभक्ति: ' 
भ्यां हिताचरंणतत्परं भव॒ति तदेव कलन भायो, न तु यादत््छिकम् । (पति: 
भक्तिपरा साध्वी शांन्ता सानतिभाषिणी” इति पतित्रताधरमलात, । “करत श्रो- 
णिसाययो:? इत्यमरः । यदापदंनर्थसंकटे सुखे संपदि च समफ्रियम् ॥ अविषमा- 
चारमिल्र्थः | तुल्यवृत्ति तदेव मित्र सहत् , न त्वापत्संपदो एमागानुवर्तेनतत्परम्। 
'आपदूर्त च्र न जहाति ददाति काले सन्मित्र॒लक्षणम्रिदं अवदन्ति सन्त इति 
वर्ध्यमाणत्वात्। एतजयंमुत्तसत्पुत्रादिच्चितयं जगति भुवि पुण्यक्ृ॒ती धन्या लभन्ते 
आम्ुवन्ति । न त्वकृतसुछता इल्मर्थः । एवंविधत्रितवदाससत भहापुण्यफलत्वाः 
दिति भावः । वसनन््ततिलकाशत्तम् ॥ 

अथ सतां तावद्साधारणगरिमासदत्वेनाशेषोपादेयत्वमाह--+ . 

नप्नत्वेनोत्रमस्तः परगुणकर्थनेः स्वान्गुणान्व्यापयन्त+ 
स्वाथ्थोन्संपादयन्तो विततपृथुतराायम्सयजत्ञा। परार्थ । 

क्षान्लवाक्षिपरुक्षाक्षरमुखरसुखान्दुजेनानदुःखयन्तः 
सनन्तः साश्रयेचयों जगति बहुमताः कस्य नास्यचेनीयाः ॥६०। 

नम्रत्वेनेति।नप्रत्वेन प्रहत्वेनेवोन्नमन्त औनत्य प्रामुवन्तः। तथाभावस्यैवोन्नस- 
हेत॒त्वादितिं भावः | परेषां युणकथने: सह्ठुणवर्णने: खान्गुणान्खकी यान्सौजन्यादी- 
न्व्यापयन्तः अकय्यन्त:। न ल्वात्मप्रशंसया । ताहग्भावस्थेव निजगुणप्रकटनहेतु: 
त्वादिति भावः । परार्थ प्ररप्रयोजननिरवेहणे विततौ विस्दृती प्रधुतरो महत्तरों चार 
स्मयत्नो प्रारम्भेत्साहौ च येषां ते तथोक्ताः सन्त एवं खार्थान््ख प्रयोजनानि सँपा- 
दयन्तो निष्पादयन्तः परकायेसाधनपुरस्कारेगैवात्मीयकार्यसाधनतत्पराः । नत्वे- 
कान्तत इल्यर्थ: । तथाभूतस्येवात्मार्थकत्वादिति भाव: । क्षान्या सहनशी लत्वेनेव [ 
आंक्षेपेण विन्दया रुक्षाक्षराणि, परुषवाक्यानि तेपां मुखराणि वाचालानि मुखानि' ' 
येषां तानू | परुषभाषिण,इल्यर्थः । डुजैनान्खलान्दुःखंयन्तः संतापयन्तः । न छू: 



१. “चीतिशतकमू:। ड््ज़ 

' ऋण्ठतया तथाविधलसिव तेपां हच्छल्पप्राय्लादिति साव::। अत एवं, साश्षय- 
चयो अलस्ताथ्र्यकरचरित्रा: “सन्तः सत्युछषा जग॒ृति लोके बहुमता बहुमा- 
बिताः सन््तः कस वा युंसों नीम्याचनगीया.न पूंजनीया इति कांकु:। सर्वेषा- 

भप्यभ्यचनीया एवेलथे:। सग्ध्रावत्मू-अन्ैयानां ,त्रेयेण त्रिमुनियतियुता 
सगधरा कीर्तित्तेयम! इति'लेक्षणाव् थी. .« - 7०० 5 

इति नीतिशेतकब्याख़्याने संजुनपंद्धतिदंर्णन नाम पष्ठ दशकम । 
हू 2९०. & के कह हि 5 अमन््याानशाकनयाककामाम्यप साकाधान कक, के 
अप ज बटर न जज 

2 + ौ'- अथ परोपकोरपद्धति। .. 
हद सौजन्यस्थ.  प्रोपकारफलकत्वात्तन्निरुपणानन्तरें परोपकारंपद्धतिं वर्ण- 

याँति-- 

प्र भ्॑न्ति नम्नास्तरवः फलोद्मे-- 
नवाउवुसिदरंबिलम्विनों घनाः !. 

“ '' अलुद्धताः सत्पुरुषाः सस्द्धिमिः ' " 

२० स्रभाव एवंप परोपकारिणांम् | ६९॥ * * 
: भवन्तीति। तरवः पनेसरसालादिवृक्षाः फलोह्मैः फलभारर्प्रा अवनता भव* 
न्ति। घना मेघा नवाम्बुमिनूतनोदकैसपलक्षिताः सन््तो दूरविरम्विनः सर्वश्न प्रवर्ष 
णार्थमन्तरिक्षसंचारिणों भवन्ति । सत्पुरुषाः समद्धिमिरुपलक्षिता' अप्यनुद्धता अ+ 

मुज्ञण्डा सवन्ति । तीकषणखंभावा न भवन्ति | “संनर्थिताः' इति पाठेड्याचिताः | 

याज्ञां विनेव परहितमाचरन्तीतर्थधः । :तथा- एप उक्तनिजनम्रत्वादिव्यवहार 
परोपकारिणां परहिताचरणतत्पराणां खभावः निसगरेसिद्ध एवं। नःत्वाहायेक 

इत्यथः । महान्तो हि परोपकाराय छेश छेशत्वेन न गणयन्ति । तेपां खाभाव्या- 
दिति भाव: ।-तदुक्त-+'परोपकाराय-फलन्ति इक्षा: परोपकाराय बहन्ति नद्य॥। 

परोपकाराय. घरन्ति यावः परोपकारार्थमिद शरीरम्॥' इति। अथोन्तरन्यासो 
उल्कारः । बंशसबृत्तम---जतौ ठु वंशस्थमुदीरित जरो” इति रक्षणात् ॥ 

.  अभषां मुख्यमण्डनसंपत्तिमाह-- 
 भ्रोन्न श्रुतनिय न कुण्डलेन 

दानेन पाणिने तु कह्ूूणेन | 
“'विभाति कायः करुणाकुलानों ् 

परोप्रकारेण न चन्द्नेन ॥ ६२ ॥ 
श्रोम्रमिति। करणाकुछानां दयाह्ृताम्। परोपकारिणामिलर्थ:। श्रोत् कर्ण: । 

क्रणेशव्दपही भोन्रम्? इल्मंरः । श्रुतेन धर्मेशाद्नश्रवणेनेव विभाति प्रकाशते 

कुण्डछेन सुवर्णमणिसयकर्णभूपणेन न ठछु विभाति । पाणिदेसतों दानेन सत्पान्न- 

त्यांगेन विभांति, कट्रणेन कनकवरूयेन न ठु विभाति । कायो देहः परोपका- 

रेण परेषां हिताचरणेन विभाति, चन्दनेन कस्तूरीघनसारविमिश्चितपाटीरपइ- 

हेपेन तु न विभाति । महांत्मनां भ्रवणादिकमेव ,खासाविक मेण्डर्न नलनन्यत् | 

तस््र नश्वरत्वादिति भावः । शत्तमुपजातिः ॥ दे 



३८ सुभापितत्रिश्॒याँ | 

यदुच्त 'अनर्थिताः सत्पुरुषाः इति तदेव प्रपद्धयति-- 

प्माकरं दिनकरो विकर्च कंरोति 
चन्द्रो विकासयति कैरवचंऋवालूंम् | 

नास्यर्थितों जख्घरो5पि जर्ल ददाति 
सनन््तः स्वयं परहिते विहितामियोगाः ॥ ६३ ॥ 

प्माकरमिति । दि दिवस करोतीति दिनकरः सूर्यः । 'कनो हेतु- इल्या- 
दिना ट्यल्यः । अभ्यर्थितों न भवतीति नाभ्यर्थितः । न याचितः सन्रित्र्मः 
नशव्दस्य सुप्सुपेति समास: । प्माकर पद्मवर्न विकर्च विकसित करोति । अफुछो- 
त्फुछसंफुछव्याकोशविकचस्फुटाः । फुछबते विकसिते'इल्ममरः । तथा चन्द्रोडपि 

क्वैरवचक्रवाल कुमुदपण्डम् । 'सिते कुमुदकैरवे' इत्यमरः । विकासयति व्याको- 
चंयति | तथा जलघरो वारिवाहो5पि पचायचू। नाभ्यर्थितः सभेव जल ददाति 
अवपेति | तथा हि सनन््तः सत्पुदषा: खयम् ( अयाचिता एवेल्यर्थ: । परेपां 
हैते हिताचरणे विहितामियोगाः कृतामिनिवेशञा: न त्वववोधिता इलधः । 
अतो युक्तमेव॑ हिताचरणमेतेपामिति भावः । सामान्येन विशेषत्मर्थनरूपो5- 
थौन्तरन्यासः “सामान्यविशेषकायकारणभावाश्यां सदृष्यकृतकायसम्थनमथो- 
न्तरन्यासः? इति सर्वेखसूत्रमू । वसनन््ततिलकाइत्तम् ॥ 

अथ च्यापारतारतम्येन पुरुषाणामुत्तमादिभेद्माह-- 

एते सत्पुरुषाः पराथेघटकाः स्वाथोन्परित्यज्य ये 
सामान्यास्तु पराथमुद्यमभतः स्वाथोविरोधेन ये । 

तेडमी माुपराक्षसाः परहित स्वाथीय निम्नन्ति ये 
ये ठु प्नन्ति निरथेक परहित ते के न जानीमहे ॥ ६७॥ 

: एतेइति। ये पुमांसः खाधोन्खप्रयोजनानि । “अर्थोडमिभेयरवर्ुप्रयो- 
जननिवृत्तिए इससिवानात् । परित्यज्य त्यक्त्वा परार्थथटका: परप्रयोजनसंघ- 
टनशीलाः । एते सत्पुरुषाः पुरुषोत्तमाः । सर्वे तैरेवामिन्यक्तत्वादिति भावः 
ये ठ खार्थस्वाविरोधेनावैषम्येणष । खार्थनिवोहतत्परत्वेनैवेद्य्थं: । परा्थ 
परप्रयोजनविरवाहार्थमुयममत उदोगमाजस्ते सामांन्याः साधारणाः । मध्यम- 
पुरुषा इल्॒र्ः। ये ठु खाथोय खार्थनिष्पत्त्यथ परहित॑ निम्नन्ति नाशयन्ति 
ते&मी माजुपराक्षसा मानुपशब्दवाच्या राक्षसा: | तथा कूराचारतत्परत्वात्युर 
पाधमा इलर्थ: । ये तु निरर्थक निष्फलम् । प्रयोजननिष्पत्तिराहित्येनापीति 
यावत् । परहित॑ प्नन्ति ते पुमांसः के वा कर्थभूता वा न जानीमहे । उत्तत्रि- 
विधपुरुषविलक्षणत्वात्ताज्ञातुं न शक्रम इसर्थः | अत एवं परमनीचा इल्वर्थः । 
कोश यः श्रेयांसलक्षात्षयर्ण कतेव्यमायुप्मतेति भावः । शादेकूविकी- 

मस्त 
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अथ सन्मित्रलक्षणमाह---- हे 

पापान्निवास्यत्ति योजयते हिताय 
गुहं निमुहत्ति गुणान्मकरीकरोति । 

आपद्वत च न जहाति ददाति काले 
सन्मित्ररक्षणमिद प्रवदन्ति सन््त+ ॥ ९५॥ 

पापादिति । पापात्पापाचरणान्निवारयति निवर्तेयति | धर्मोपदेशेन दुष्कर्मप्र- 
वृत्तर्तिस्मयतीलर्थः । 'जुगुप्साविराम-? इद्मादिना प्यमी । हिताय योजयते १ 

सत्कमोचरणाय प्रवर्तयतीत्यर्थः । यद्गा श्रेयःसंग्रहार्थ प्रोत्साहयतीत्यमथः । गुद्यं 
गो््य निमूहलयाच्छादयाति न कुन्मापि प्रकटयतीलर्थः । गुणान्सौशील्यादिसद्ुणा- 
न्प्रकवीकरोति अख्यापयति । न तु निगूहतीद्यर्थः: । आपद्वतमतिसंकटस्थमपि न 
जद्याति न ह्जति । 'तन्मिन्रमापदि सुखे च समकिय॑ यत्” इत्युक्तत्वादिति भावः 

काले व्यसनादिसमये दद्ाति वाज्छितं दिशति । तदिदं पापनिवारणा- 
दिक॑ सर्वे सन््तः सत्युरुषाः सन्मिन्रस्राकेतवस्॒हदों लक्षण ख़रूप अवदन्ति । 
वसन्ततिलकाइत्तम् ॥ | 

' गुनसदेव क्षीरनीरहअन्तेन वर्णयति-- 

क्षीरेणात्मगतोद्काय हि शुणा दृत्ताः पुरा तेजखिलाः 
. , क्षीरोत्नापमवेक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा कृशानों हुतः। 

गन्तु पाचकमुन्मनस्तद्भवदृष्टा तु मिन्नापद 
थुक्त तेन जकेन शास्यति सता मैत्री पुनस्त्वीदशी॥ ६४ ॥ 

क्षीरेणेति । क्षीरेण ( करना ) आत्मानमुपग्त भ्राप्त॑ यदुद॒र्क जल तस्में । खा- 
त्ममिश्रितजछायेलर्थः । पुरा पूर्व ते प्रसिद्ध अखिलाः समस्ताश्ष ग्रुणा निजसा- 

धुर्वधावस्थादिशुणा दत्ता हि वितीणी: खछ । खग्ुणपरदानद्वारा मेत्री संपादिते- 
दर: । अतः क्षीरोत्ताप क्षीरख श्रपणार्थ अम्नी निक्षिप्तत दुग्धस्तरोत्ताप॑ संताप- 
मवैद्ष्य तेन क्षीर॒मिश्रितेव पयसोदकेन । 'पयः क्षीरं पयोडम्बु चा इलमरः । 
खात्मा खशरीरं इझशानी वद्दौ हुतः । मित्रस॑तापासइनात्संशोपित इल्वर्थः । 
ततलत्क्षीरं (कर्व ) मित्र्य जठ्स्थापदं संशोपरुपां विपत्ति दृष्ठा पावक वहिं ग* 

न्ुमुन्मन उद्युक्तमसवत् । 'उत्क उन्मना/ इति-निपातनात्साधुः । जरूसंशोपणे 
क्षीराणां बहिनिंगेमनर्सभवादिति भावः । त्दनन्तरं तेन जलेन युक्तमिति शा- 
म्यति प्शान्त भवति। 'शमामशनां-+ इति दी्षः । तथा दि सत्ां मैत्री सोहा- 

दँमू । मैत्री व्याख्याता । ईद्शी पुनः परसरव्यसनासहनशीला खछ । अत एत- 
- युक्तमिति भावः | अन्र खभावसिद्धस क्षीरनीरव्यवह्रस प्रसपरसंतापदशेन*« 

हेतुकत्वेनोछेक्षणात्कियानिमित्तकियाखरुपोत्मेक्षा । सा चोक्तार्थान्तरन्यासनिब्यू: 
डेलनयोर्विजातीयसंकरः । शादूलूविकीडितम् ॥ हि 

अयैतन्माहात्म्यमाह-- 
'. इतः स्वपिति केशवः कुलमितस्तदीयद्विपां 

इतश्व शरणार्थिनां शिखरिणां गणाः शेरते । 



4 

४० . छुभापितत्रिशत्यां 

इतो5पि घचडवानलः सह समस्तर्सवर्तके- ह 
रहो विवतमूर्जितं भरसहं च सिन्धोर॑पुः ॥ ६७॥ 

इत इति। इतो5स्लिन्प्रदेशे केशवो विष्णु: । कुक्षिस्थाखिल्भुवन इति भावः । 
खपिति योगानुरंघानेन निद्राति । 'रुदादिभ्यः सार्वधातुके! इतीडागमः । इतो- 

इस्मिन्पदेशे तस्म केशवस्येमे तदीयाः । लदादित्वादृद्धाच्छः । ये द्विपो हिरिण्या- 
क्षरावणादयस्तेपां कुल समूह: तिठ्ततीति शेपः । इतसतोथन्यस्सिन्प्रदेशेडपि 
शरणार्थिनां रक्षणामिलापिणाम् । शरण ग्रहरक्षित्रोः इल्रसिपानात्। शिखरि- 
णां मैनाकादिपवतानां गणाश्व शेरते खपन्ति । 'शीझे रुद्र! इति रुढागमः । 
इतसस्माद्प्यन्यस्मिन्प्रदेश समस्ता ये संवर्तकाः प्रलयकालप्रवंपिमेषविशेषाः । 
अत एव पुष्करावर्तकर्सश्षया च व्यवहियन्ते । तेः सह बडवानलछोडपि वसति । 
तस्मात्सिन्धोः समुद्रत्य॒वपुः शरीर वितत॑ केशवावतारत्वेन विस्तृत ऊजित 
वेडवानलाभ्रयत्वेध्प्यतिवर्धिष्णु भरसहं पर्वेतभरणेन भारोद्वइनक्ष्म च । भही ६ 
अप्रमेयानुभावत्वेबालन्ताश्वयमित्यर्थ: । अत्र लक्षयोजनपरिच्छिन्स् समुद्ृस्याप- 
रिच्छिन्रकेशवायवतारल्कथनादधिकञमे दोइलंकारः-“आभाराधेययो राजुरुप्या- 

भावो5विकों मतः इति लक्षणात् । पथ्वीइ्ृतम ॥ 

अथ प्ररहिताचरणपराकाष्टया दयोरेव जन्म त्तफलम्, न त्वन्येपामिल्ाह--- 

जातः कूर्मः स एकः पृथुभ्र॒ुवनभरायार्पित येन पृष्ठ 
.._हआाघध्य जन्म धुचस्य ध्रमति नियमित यत्र तेजखिचऋम। 
संजातब्यर्थपक्षा: परहितकरणे नोपरिष्टान्न चाधों 

च्रह्माण्डोडुस्व॒रान्तर्मशकवद्परे जन्तवों जातनष्टा; ॥ ६८॥ 

जात इति । कि चहुना । अवतारेप्वपील्ध्याहायंम् । एकः केवल: स कूर्म 
आदिकूमावतार एव जातः । जन्मलाभवानित्वयर्ः । कुतः । येन कूर्मेण प्रधुम॑दान्यो 
भुवनभरश्वतुदृशविष्पभारसस्म । तद्नहनार्थमित्॒र्थः | प्रथु विपुलमिति प्रथक्पद्- 

वा। पृष्ठ निजकूपेरतलमर्पितं दत्तम्। निरन्तरमघःअदेशस्थिल्ादुमरभुवनसारजनि- 
तछ्लेशः सोढ इसथः । तथा शुवस्योत्तानपादस्त जन्म शाध्यं सकललोकप्ररासतम् । 
कुतः । यत्र यस्लिन्श्रुवे तेजखिनां ग्रहनक्षत्रादीनां चक्र शिश्वुमाराख्य अहनक्षत्र- 
सण्ड् वा नियमित नियुक्ते सद्धमति पर्यावतैते । तत्रभवान्मगवद्नुप्रहचशात्सकन 
ऊँकोकोन्रतमेरशिसरशिखामणिशुवः खायत्तत्वेन तेजखिचर्क अवर्तयतीति श्री वि- 
प्युपुराणभागवतादिकथासुसंधेया। ततः किमत आह-परहितकरणे परोपकाराच- 
रणविपये । व्ययों निररथोडसमर्थ: । भप्रयोजक इति यावत् । पक्षः सेजातो येपां- ते 
संजातव्यधथपक्षा: । न तु संजातपरहितकरणसमर्थपक्षा इत्मर्थ: । सापेक्षत्वेषपि 
गसकत्वात्समासः | अपरे उक्तोभयादन्ये जन्तवः ग्राणिन: । नैच्योद्धावनार्थको््य 
जन्तुशब्दअयोगः । उपरिष्ान्न । श्ुववदुपरिभागेडपि वर्तमाना न सवन्तीलर्थः ॥ 
अपनश्ष न। कूर्मवद्धत्ताह्तेमाना अपि न भवन्तीलर्थः। कि तु उदुम्बरों जन्तु- 
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.फूलाख्यदृक्षविशेषस्तत् फलसुदुम्बरम् । 'उददुम्बरो जन्तुफलो यज्ञान्नो देमई 
उघकः इत्यमरः । 'फले लक्कः इति लक । म्ह्माण्डमुदुम्घर॑ तस्यान्तरन्तराले । 
अव्ययमेतत् । ये मशकास्तेस्तुल्यं तद्गत् । 'तेन तुल्य किया चेद्नतिः” इति बति 
अलबः । जाता उत्तन्नाथ्ष ते नशथ् जातनशश्व । भवन्तीति शेपः । खातानु- 
लिप्तवत्पूर्वेंकालसमासः । यतो न तै: किमपि साधित्तम, भतो मशकबनरिष्फ- 
लजन्मम्तिः किमन्यैरिति भावः । रूपकोपमयोः संकरः । स्ग्धरावत्तम ॥ 

अथ विधेयलोक संयोधयन्सदाचारं शिक्षयति-- 

तृष्णां छिन्धि भज क्षमां जहि मर्द पापे रति मा कृथाः 
सत्य बृह्मजुयाहि साधुपदर्वी सेचस्व विदज्ञनम् । 

मान्यान्मानय विदविवो5्प्यज्ञुनय प्रस्यापय भप्रश्रयं 
फीर्ति पालय हुःखिते कुरु दयामेतत्सतां चेष्टितम्॥६९॥ 

तृण्गामिति | दे जनेलन्नाध्याद्यार्य सर्वन्नापि मध्यमपुरुपप्रयोगसंभवात् । अल- 
स्येपु परपनेषु छामामिलापस्तृप्णा ता छिग्धिवैराग्यशर्लरेण विदारय अन्यथा अ- 
नेकाशापाशनिवद्धत्वेन छेशसागित्दं ्ादिति भावः। परिभवादिपूत्पद मानेपु फो- 
धप्नतिवन्धः क्षमा तां भज सेवख। अन्यथा उम्रभावेन कार्यह्ानि: स्थादिति भाव: । 
मर्द विद्याजनितदर्प जहि विज्ञानेन विनाशय । अन्यथा विवेकशज्यतया अकार्यक- 
रणप्रवत्तावनर्थ प्राप्तिः झ्याद्विति भाव: । पापे पापकर्माचरणे रतिं प्रीति सा कथा 
अज्ञनेन मा कार्पीः । किंतु धरम चर! इल्याद्रुपदेशवचनेन सत्कमोचरण एव मर्ति 
कुर्विद्यर्थ: । अन्यथा निरयपातः स्मथादिति भावः । करोतेलेडि घास । न माइ- 
योगे! इल्मद्मतिपेधः । सत्य सूद ब्ूहि । 'सल्लं बद! इति चचनेन यथार्थमेय 
चचन बदेखर्थः । अन्यथा “नाउतात्पातक परम” इति न््यायादविवेकित्वप्रसक्तिः 
स्वादिति-भावः । साधुपदवी सन्मार्गमनुयाहि धर्मशाज्रानुरोपेनानुसर । अन्य-- 

धोत्मयप्रतिपन्न॒त्वे दोषापत्तिः स्यादिति भाव: । विद्वनोपदेशेन कृतार्थीकरणशी रू 
विद्व॒लन पण्टितमण्डल सेव । वस्तु पर्यटते देशान्यस्तु सेवेत पण्डितान् ) तस् 
विस्तारिता बुद्धिस्तेलविन्दुरिवाम्भसि ॥7 इति वचनाडुद्धिवेशयाय शुश्नूवख । 
अन्यथा चुद्यवैशयाशिक्षितायमियोगः स्ादिति भावः । मान्यान्पूज्यान्मानय 

यथाई पूजब । अन्यथा 'समासमाभ्यां विषमसमे पूजे” इति गोतमसूत्रात् “अपू- 

ज्या यत्र पृज्यन्ते पूज्यायैवावमानिता: । अयशो महदाप्नोति धनाद्धमाच् हीयते॥! 

इत्यादि स्मरणाब, अन्यथा अकीर्ति: सुकृतथनहीयमानत्वल्पा श्रेय:प्राप्तिः स्था- 

दिति भाव: । कि बहुना विद्विपः शबूनपि किमुतान्यानजुनय 'समः श्री च मिन्रे व 
इति भगवद्बचनात्यसादय । अन्यथा रन्प्रेपु पातयिष्यन्तीति भावः। अश्नये 

गुर्वायायोदिपु नम्नत्वम् । विनग्रमिति यावत् । प्रख्यापय । “गुरो नम्रता' इत्युक्त- 
बात । प्रकटय। अन्यथा दुर्विनीतत्वापवादप्रसभ्ः ज्यादिति भावः। कीर्ति पालय । 

ज़न्मसाफल्यार्थ कीर्तिनिवेहणे प्रयल्ने कुर्विद्यर्णः | अन्यथा 'दितितले कि जन्म 
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कीर्ति विना? इति वचनाजीवन्म्तत्वापत्तिः स्थादिति भावः । डुःखिते । संजो- 
:तदुंःखेपु भूतेष्वित्यर्थ: | तारकादित्वादितचू । जातावेकबचनमू । दया दु्खे- 
-प्रंद्मणेच्छालक्षणां कुछ । 'दुःखिषु करुणा! इति शाज़ानुरोधाद। विधेहि। अन्येथी 

4वित्तशब्यसंसवादिति भावः । एतत्सव तृप्णाच्छेदादिक सता सलनानां चेष्टित 
व्यापारः यदि सौजन्ययश/्कामी तदेव॑ अवर्तल । अन्यथा पुर्पार्थलाभासंम- 
बादिद्र्थ: । शार्दूलविक्रीडितम ॥ 

ईंद्शा विरला एवेति नियमयति--- 

मनसे वचसि काये पुण्यपीयूषपूणो- .' 
स्तरिभुवनम्ुपकारश्रेणिमिः प्रीणयन्तः । 

परगुणपरमाणून्परवैतीकृत्य नित्य 
निजह॒दि विकसन्तः सन्ति सन्त: कियन्तः॥७०॥ 

मनसीति । मनठि वचसि काये मनोवाकायेपु पुण्यमेव पीयूपमंसझते सेन 
पू्णो: । करणत्रित्तयेनापि सत्कमोचरणतत्परा इलर्थः। 'पीयूपमसत सुधा! इस- 
मरः । न्रयाणां भुवनानां समाहारल्लिभुवनम् | रक्षणया प्रिभुवनस्थजनातनि- 

लर्थ: | 'तद्धितार्थ-” इत्यादिना समासः । पात्रादिलान द्लीत्वम् । उपकारं- 
श्रेणिसिहिताचरणपरम्परामिः श्रीणयन्तः संतोषयन्तः । 'प्रीज प्रीणने” इति 
धातोश्व॒रादिकाण्णिचि शतृप्रत्ययः । 'धूउ्प्रीनोजुग्वक्तन्यः” इति नुगागमः । परेपां 
शुणपरमाणूत् । अल्लल्पगुणानपीलथेः । यतो5णुनोसि स परमाणुरिल्ाहुः । 
पर्वतीक्षत्म महत्तरान्कृत्वा । अभूततद्भावे चिविः “ऊयोद्च्चिडाचश्व” इति गति- 
संज्ञायाम् 'कुगतिप्रादय:' इति समासः । निर्त्व॑ ख्यापयन्तः प्रशंसन्तः । तथा 
निजहदि खान्तःकरणे विकसन्तः संतुष्यन्तः सन्तः सत्पुरषाः कियन्तः कंति- 
पये । विरला एवेल्र्थ: । सन्ति । न ठु सान्द्राः । एताद्शगुणसंपत्तेरसाधार- 
ग्यादिति भाव: । “विजह॒दि विकसन्तः सन्ति सन््तः कियन्तः इत्येव पाठः ॥ 
तथा चोक्तम--'सौजन्यामतसिन्धव:-) इल्मादि । मालिनीदत्तम् ॥ 

इति नीतिशतकव्याख्याने परोपकारपद्धतिवर्णने नाम सप्तम दशकम । 

अथ पेयेपद्धतिः । 

रलेम॑हाव्धेस्तुतुषुन देवा 
न सेजिरे सीमविषेण भीतिम्। 

उुधां बिना न प्रययुर्विरार्म 
न निश्चिताथो छ्विस्मन्ति घीराः ॥ ७१ ॥ 

रत्रिति । देवा अमरा भहाव्येः क्षीराणेवस्थ संवन्धिमी रलनेः कौस्तुभांदि- 
ममिमिः । हल श्रेष्ठ मगावपि” इति विश्वः । यद्या रत्लेः। 'जातौ जातो यहे- 
त्कृष्ट तद॒लमिति कथ्यते” इति बचनाव् ऐरावतीचि:अबःकत्पदक्षादिभ्रेष्जाती- 
यवस्तुभिहेंतुमिः । व त॒तुपुस्तुष्टि च आपुप । सथनसमय इति शेषः । तथा विस्य- 
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खस्मादिति भीमम् । 'भीमादयो$पादाने' इसपादानायें मित्र: मश्रद्यय' औणा* 
दिकः । तथाभूत यदवियं कालकूटाल्य तेन हेतुना । तस्मादिद्यर्थथ । न भीर्ति 
भेजिरे न श्रपुः । इति घैयीतिशयोक्तिः। विपेणेत्र॒ज “भीन्राथोनां भयहेतुः? 
इलपादाने पश्चम्या भाव्यम् । तथापि हेतुत्वमान्रविवक्षायां निर्देश इति मन्त- 
ज्यम् । कि तु सुघामसझतं बिना । 'प्रथग्विना-? इल्वादिना द्वितीया । विरामस« 
चसाने न प्रययुः | मधनादिति शेषः । सुधोत्पत्ति बिना न विरता इलथः ॥ 
भनेन शीलसंपत्तिरक्ता । तथा हि धीरा मनखिनो निश्चितार्थात्पतिज्ञाता्थान्र 
विरमन्ति विराम न प्राम्नुवन्ति | कि त्वाफलोदर्य प्रयततन्त एवेलर्थ: । भतो 
धेयेशीलसंपन्नानां देवानामपीर्द युत्तामेवेति भावः । 'लुगुप्साविराम-! इत्यादिना 
पश्नमी । व्याइपरिस्यो रमः इति परस्मपदम्। अथोन्तरन्यासोइलंकारः । 
वृत्तमुपजाति: ॥ 

उतक्तमेवार्थ नीचादिश्तिकथनद्वारा द्ृढयति--- 

मारभ्यत्ते न खल विप्नमयेन नीचेः 
आरबभ्य विघ्वनिहतता विर्मन्ति सध्या। । 

विध्मुहुमुदहुरपि प्रतिहन्यमानाः 
प्रारच्धमुत्तमशुणा न परित्यजन्ति ॥ ७२ ॥ 

प्रारभ्यत इति । नीचेरधमेपिप्रेभ्यो3स्तरायेभ्यो यद्भय॑ तेनु हेतुना न प्रार- 
भ्यते खल नोपकम्यते । कार्यमिति शेपः । 'विन्नोउन्तरायः प्रत्यूहः” इसमरः | 
मध्या मध्यमाल्तु कार्य प्रारभ्योपकरम्य विभेनिदता विहलीकृताः सन््तों विरम- 
न्ति । विरता भवन्तील्र्धः । उत्तमा उत्कृष्ट गुणा वैर्यशीलादयो -येपां ते त- 
थोक्ताः पुरुषभेष्ठास्तु विभमुहुभुहुः पीन:पुस्येन प्रतिहन्यमाना बंभज्यमाना अपि 
आजधमुपकान्त कर्म न परिख्जन्ति न विछजन्ति । अतः कालकूटवडवानला- 
दिविश्नायुपहतत्वेध्प्युक्तमुणउंपन्नतया देवानां सुधोत्मत्तिपयेन्त मथन युक्तमिति 
शोकद्यसापि ततात्पयम् । अत्र प्रकरणे कुत्रचिदेयस्थ कुन्नचिद्धयस्थापि प्राधा- 
न्यनिर्देश इति द्रष्व्यम । 'मनसो निरविकारत्वं ये सत्खपि हेतु” इत्युक्तल- 
क्षण पैयम् | शीर्ल नियतकुलोचितसत्खभाव इति विवेकः । 'शी् खभाचे 
सदृत्ते इसमिधानात् | वसन्ततिलकाबत्तम् ॥ 

भथोक्तमुणसंपन्नस ऋृच्छाकृच्छूयोदुंःखसुखापरिगणनया कार्यसाधनत्वमाह- 

कवचित्पृथ्वीशय्यः कचिदपि च पर्यक्नशयनः 
कचिच्छाकाहारः छचिद्पि च शाल्योदनरुचिः । 

छकचित्कन्धाधारी ऋचिदपि च दिव्याम्वरधरो 
मनस्त्री कायोर्थी न गणयति दुःख न च खुखम्॥ ७३॥ 

. क्रिदिति । क्चित्कुत्ननिद्ेशे काले वा। पृथ्वी शय्या यस्थ स तथोक्तः 
कठिनतरस्थण्डिलशयनो5पीलर्थ:। किच पर्यझ्ले इंसतृलिकातल्पे शयन खापो यस् 

. स तथोक्तः हर मदुरुतरशब्योडपीलयेः । 'शयन मशपर्येह्पस्यड्ठा: खट्टया समा३*, 
झु. त्रि. ५ 
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वातन्रिद्रा शयन खापः इत्युमयत्राप्यमरः | कवचिच्छाक एवादारों यंत्र । 

भीरसाहारो5पीलये: । छविय शाल्योदने शाल्वन्े रचिः खादो यख्र स तथो- 
क्ः । पद़चसोपेतरशान्रमोजनसंतुशेड्पीलर्थः । कचित्कन्यां जीर्णवन्नशकलनि- 
बिंताच्छादन धारयति कन्याधायपि । कचिच्र दिव्यामस्वरघरः कनत्कवकपीता- 
स्वरघरोडपि का्योर्थी छार्यनिष्यत््यमिठापी। अर्थ: अमिलायः तद्वानर्थीति वि- 
अहः। इद्ठतेलद्वितबृत्तिवेठीय्ती! इति महाभाष्ये | मनली महामना घौरः ॥ 
प्रशंसायामिनिः । प्रृथ्वीक्षब्यादिना दुःख च न गणयति । पर्यइ्रशब्यादिना छल 
भू न गणयति | कि तु छुखइुःखयोः समानावस्थवैव कार्याधनततरों भव- 
ठीलवथी । शिखरिणीदत्तम् ॥ ह॒ 

अथ घीरा छोकरिन्द्रास्तृतिश्राप्ता अपि न्यायमार्गान्न ऋइवन्तीलआाइ-- 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुचन्तु - 

रूद्मी! समाविशतु गउछतु वा यथेणम । 
अयैच वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 

न्याय्यात्पथः प्रविचद्न्ति पद न धीराः ॥ ७४ ॥ 
निन्दन्त्विति | नीतिनिपुणा नयविशारदा निन्दन्तु ऋय॑चिदृपयन्तु वा, यदि 

अथवा स्ठुवन्तु भूषयन्तु वा । रुद्ष्मीः संपत्समाविद्यतु प्राप्रोठु वा, उत चथेष्ट 
निरर्यठ गच्छतु दा। अवैवेदानीनेव मरण निवनमस्तु वा, उत घुगान्तरे कल्या- 
न्तरे वास्तु | तथापि वीरा वैर्यशाठिनो न्यास्याक्ष्यायादनपेतात्पयों मा्गीत्यद्- 
मेकप्रादविन्यासमात्रमपि न प्रविचलन्ति न श्रदयन्ति | तेपां न््यायमार्गापरि- 
स्थाग एवं परमा्थों न निन्दात्तुल्ादिरिति भावः। वसन्ततिलकाइत्तम् ॥ 

ननु को घीरः, स वा कि साधवर्तीलाशक्ाह--- 

कान्ताकटाक्षविशिखा न छुनन्ति यस्य 
चित न निर्देहति कोपकृशाज्ुतापः । 

तपंन्ति भूरिविषयाश्व न छोमपाशा 
लोकन्नय जयति छृत्लमिदं स घीरः ॥ ७५ ॥ 

कान्तेतिं। वस्त्र चित्त कान्ताकठाक्षाः यद्व॒तागतविश्नान्तिवैचिच्चेण विवर्स- 
भम्। तारकाबाः कलामिन्ना्स ऋदाक्ष अ्रचक्षते ॥7 इति भावत्रकाशोक्तरक्षण- 
उक्षितकामिन्यपाइलोेकितानि त एव विशिखा वाणा न छुनन्ति न लिन्दन्ति । 
न उंभोहयन्तीति यावत् । तथा कोपकृशानुतापः कोघाम्िसंतापश्ष न निर्देहति 

न व्याकुल्यति । तथा भूरयो वलवत्तरा विषयाः झब्दादीन्द्रिया्थीक्र लोभः 
परखापहरणे प्रयत्न: | एतेन कामादवो5प्युपलक्यन्ते। तथा च छोमा एवं 

पाशा रज्नवः । वन्वनहेतुत्वात्तेयां पाशलारोपणम् । न तपपेन्ति तृष्यायुत्त॑ न 
ज्ज् ऊुर्वन्ति | 'कर्पन्ति! इति पाठे न खायत्तोकुवेन्तीलर्थ: | व धीरः छृत्लमशेप॑ 

लोकत्रय खगोदिलोकत्रितवमपि जयति | आत्मावीन॑ करोतीसर्थ: । तस्प न 
किंचिरप्यसाध्यमिति भाव: । इत्त पूर्वंचत् ॥ 
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चैयेगुणन्यक्ारः कथंचिद्पि न युज्यत इति सद्शन्तमाह-- 

कद्थितस्यापि हि चैयैचृत्ते- 
ने दक्यते घेयगुणः प्रमाईम्। 

अधोमुखश्यापि करृतस्य चहे- 
नांधः शिखा यान्ति कदाचिदेव ॥ ७६॥ 

कदर्थितस्येति । कुत्सितो5्: कदर्थ:; । 'कोः कत्तत्पुर॒ुषेडचिः इति कुशब्द- 
स्थ कदादेशः । कद््थीक्ृतः कद्र्थितस्तस्र नीचेःझतस्थापि सतो पैयेंण इत्तिव- 
तेंने यर्॒ तस्प संवन्धि वैयेमेव गुणः प्रमारुमधःकर्त न शक्यते । तत्र दशा 
न्तः--अधोमुखस्य हृतस अवाश्जुखीकृतस्मापि वहेंः शिखा ज्वाला: कदाविदेव 
कदाचिद्पि अघो न याग्ति । कि सूध्वमेव प्रसरन्तीलर्थः । तदुद्धीरसापि चैये- 
शुण इति विवेकः । उपजातिशत्तम् ॥ 

भमरणोद्योगो वा वरम् , न तु शीलविछय इल्चाह-- 

बर॑ श्क्ञोत्सड्राइरुशिखरिण। क्वापि विपसे 
पतित्वायय कायः कठिनदषदन्ते विगलित+ । 

वर॑ न्यस्तो हस्तः फणिपतिमुखे तीवणदशने 
वर वहों पातस्तद्पि न कृतः शीकूविकयः ॥ ७७ ॥ 

वरमिति । अरय॑ कायो देहो गुरुशिखरिणोल्त्युन्नतपर्वतस्त शज्ञोत्सज्ञाच्डल्योप- 
रिमागात्कापि करसिश्विद्विपमे विकटे कठिनतपदन्ते ककशपापाणान्तराले पति- 
त्वा विंगलितः शकलितश्वेत् , वरं मनाविप्रयम् । तथा हस्तस्तीक्ष्णदशने विषा- 
नलोभदंप्रे फणिपतेमुंखे चक्े.न्यस्श्रेत् , वरम् । तथा वद्दों पातो$मिग्रवेशोडपि 

- वरम् । किंतु शीलविलयः संत्खभावद्यागः कृतश्रेत्ु, न वरम् । मनाविप्रयम- 
पि न भवतीतद्यर्थः । प्राणप्रयासेषपि शील न द्याज्यमिति तात्पयम् । 'दैवाहते 
धरः श्रेष्ठे त्रिपु छी्र मनाविष्रये” इलस्यमरः । शिखरिणीश्त्तम् ॥ 

नन्वेव॑ शीलसाहमन्तावस्यकत्वमुक्तम्, तड्भावे को लाभ इल्माशह्लायामाह-- 

घहिस्तस्य जलायते जलूनिधिः कुल्यायत्ते तत्क्षणा- 
न्सेरः स्वच्पशिलायते सगपतिः सद्य+ कुरज्ञायते। , 

व्यालो माल्यग्रुणायत्ते बिपएसः पीयूषवर्षायतते 
यय्याह्नेडखिललोकबहूसतरं शी समुन्मीरूति ॥ ७८ ॥ 

बहिरिति । तस्त्र पुसो वहिः। दाहको5पीति भाव: । जछायते जरूमिवाच- 
रति । तद्वच्छीतलो भवतीलर्थ: । 'कतुः क्यछः सलोपश्' इति क्यड । 'अकू- 
त्सार्वंधातुकयो+- इति दीघे: । एवं सर्वत्र प्रयोज्यमू। जलनिधिः । दुस्तरोडपीति 
भाव: । कुल्यायते अल्पनदीवाचरति । तस्येति सर्वत्रान्वयो$वगन्तव्यः । त्त्क्ष- 
णात्तसिसन्नेव क्षण ।न तु विजम्वेनेत्यथं: । मेरुः खल्पशिलायतेडल्पदषदिवा- 
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चरति। मगपतिः सिंहः । हिंलो४पीति भावः । सद्ः कुराायते हरिण इवाचर- 
ति। व्यालः सपेः । विपरोगभीषणो5पीति भावः । माल्यगुणायते पुप्पक्नगिवा- 
चरति। विपमेव रसो द्ववः । प्राणप्रयाणहैतुरिति भावः । पीयूपवरपोयते अमृततू- 
ष्िरिवाचरति । कस्येल्राकाहययामाह--यस्य पुंसो$ ी5खिललोकानामशेपजनानां 
वह्भतरमत्वन्तमनोहरं शीछ सत्खभावः समुन्मीलूति समुछसति तस्येति से- 
चन््धः । शीरुसंपन्स्थ दुःखहेतवो5पि उुखहेतव एवं भवन्ति | अयमेव परम- 
छाभ इति भावः । अन्न कृबथोदौपम्यप्रतीतेशषमामेदः । 'इबादिलोपे द्विविये 
णमुल्ि ख्यति चित््यपि । तथा वाक्ये समाप्ते च सप्तयपा प्रकीर्तिता ॥! इति । 
एपा । उपमेलर्थ: । शादूलविकीडितम् ॥ 

अय्ैपां कदापि संतापो न प्रव्तत इसाह-- 
छिल्नोडषपि रोहति तरुः क्षीणो5प्युपचीयते पुनश्चन्द्रः । 
इति विम्व॒शन्तः सन्तः संतप्यन्ते न लोकेपु ॥ ७० ॥ 
छिन्न इति । तदरिछन्नः सन्नपि घुना रोहत्युट्रच्छति । चन्द्रः क्षीणः कृष्णपक्षे 

दिनक्रमेण कृद्ठः सन्नपि पुनरुपचीयते प्रवर्धते । इत्येव॑ विग्शन्तों भनस्यनुसंदधा* 
नाः सन्तः शीलसंपन्ना लोकेपु वन्धुजनेषु विश्लयेपु (१) विहलेपु सत्खपि न संत- 
प्यन्ते । कि तु तस्चन्द्ररशन्तेनामिशृद्धिमाशंसन्त एवं सन्तीत्यर्धः । आयभिदः ॥ 

शीलमेवाशेपभूपणमित्याह--- 
ऐश्वयस्य विभूष्ण सुजनता शौयैस्य चाकर्सयमो 

४... शानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्थ पाते व्ययः । 
.. अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धमस्प निव्यौजता 

सर्वेपामपि सर्वकारणमिद शीर्ल पर॑ भूषणम्॥ ८० ॥ 
ऐश्वर्यस्येति । ऐश्वर्यसतर खाम्प सुजनता विभूषणम्, न तु दोर्जन्यम्। 

शोर्यस्प विक्रान्तलस्थ वाक्संयमः वाइनियमो विभूषणम् , न लसंवद्धप्रलापित्वम्। 
ज्ञानस कर्तव्याकर्तव्यविवेकस्ात्मविपषयकस्थ वा उपशगमों विपयोपरतिविभूपणम् , 
न तु लोलपत्वम् । श्रुतस् शात्रस्य विनयो विभूषणम्, न तु गर्वोद्रिक्तता । 
वित्तस्य पात्रे व्ययः सत्तात्रे प्रतिपत्तिविभूषणमू, न तु विटनटादियु । 
तपसश्रान्द्रायणादेरक्रोधः कोघराहिल्यम् । क्चित्सन्यप्रतिपेघेषपि नमूसमास 
इच्यते । विभूषणम्, न तु कोपशीलत्वम् । ग्रभवितुः समर्थस्य क्षमा सहिप्णुत्व॑ 
विभूषणम्, न तूचण्डता । धर्मस्य सत्पात्नदानस् निव्योजता व्याजरा- 
हित्ये विभूषणम् , न॒तु द्वव्यनाशदुःखम् । तथा सर्वकारणमैश्रयादि समख- 
निदान इदं पूर्वोपवर्णितमेकमेव शीर्ं सर्वेपामपि सर्वपुंसां पर सौजन्याद्पे- 
क्षयाप्युत्कृष्ट भूपणमलंकारः । अतः सर्वेधापि शीलमेवाभ्रयणीयमिति तात्पर्यम्। 
शादेहविक्रीडितम् ॥ 

इति नीतिशतकव्याख्याने घेयपद्धतिवर्णन नामाष्टस दशकम् । 



१. नीतिशतंकम । श्च७ 

अथ दैवपद्धतिः । 

अध पैयेशौलयोरपि देवायत्तत्वात्तन्रिरृपणानन्तरं देवपद्धति निरूपयत्ि-« 

नेता यस्य चृहस्पतिः प्रहरण् बज्ज सुराः सेनिकाः 
 स्वगो दुर्गमजुग्रहः खल् हरेरेरावतो चारणः । 

इत्याश्वर्यवल्तान्वितो५पि बलूमिर्ठन्नः परेः संगरे 
तद्यक्त नज्ञु दिवमेच शरण घिग्धिरवृथा पोरुषम् ॥ ८१॥ 
नेतेति । यस्र चलसिदो नेता शिक्षक्तो हिताहितोपदेशकतोा चूहतां वाचाँ 

पतिवृहस्पतिः, न तु यःकथ्रित् । 'तद्ृहतीः करपलोयोश्वोरदेवतयोः सुद्ध तलो- 
पश्च' इति छुडागमतलोपी प्रहरणमायुथ॑ प्रह्मरसाधन तु बज वज़ायुधम्। 
पर्वतपक्षच्छेदनेडप्यकुण्ठितमिति भावः, न तु॒ यत्किचिदयोमयम् । सेनिकाः 
घुराः, न तु दुबछलाकिकाः । हुगे गुप्तिस्थान॑ खगेः खगलोकः न तु मत्पापा- 
णादिनिर्मितम् । अनुम्रहः परिपालनत्तात्पय हरेः खछ सकललोकाधीशरस्स 
विष्णो: । तस्मावरजभावेनावतीणंत्वादिति भावः । न तु क्षुद्रदेवतायाः । 
वारणो गज ऐरावतः, न तु यःकथ्षित्कलमः । इसनेन प्रकारेण स बलमिदिन्द्र 
आश्वयबलान्वितो5साधारणत्वादद्भुतकरशक्तिसहितो5पि संगरे रणे परैदीनवैर्भ- 
मो विदारितः । तत्तस्मात्कारणात् ब्यक्ते स्फुट यथा तथा देवमेव शरण रक्षकम् । 
नतु पुरुषस्त कमे पीरुपम् । 'हायनान्तयुवादिश्यो5ण! इति युवादित्वादण् । 'पौ- 
रुप पुरुषओक्ते भावे कर्मणि तेजसि' इति विश्वः । पौरुष पुरुषकारं मिक्रू घिकू । 
पौन:पुन्येन निन्यसिति भावः । था व्यरधम् । अप्रयोजकलादिति भावः । थि- 
ग्धिक इति “निल्मवीप्सयो: इल्माभीदुण्ये द्विरुक्तिः । तबोगात्पौरुषमिति द्वितीया । 
अतः पौरुषस्ाकिंचित्करत्रमेबाश्रयणी यमिति भावः । 'उद्योगिन पुरुपसिंहमुपेति 
लक्ष्मीदेंव॑ प्रधानमिति कापुरुषा वदन्ति । दैव॑ निहत्म॒कुर पौरुषमात्मशक्त्या 
थन्ने झृते यदि न सिज्यति को5त्र दोपः ॥ इसेव वचनस्थायमेव दत्तो जला- 
धलिरिति वेदितव्यम् । अन्न सामिगप्रायविशेषणत्वात्परिकरालंकारः । तदुक्तम--- 

'सातिप्रायविशेप्ण परिकरः” इति । शादूलविकीडितम् ॥ 

अथ बन्धमोक्षयोदानिद्ृद्योश्वापि देवमेव कारणमिखाह--- 

भन्नाशस्य करण्डपिण्डिततनोस्लौनेन्द्रियस्य ख्लुधा 
कृत्वाखुर्चिबरं स्वयं निपतितो नक्त मुखे मोगिनः । 

ठृध्तस्तत्पिशितेन सत्वस्मसों तेनेव यातः पथा 
खस्वथास्तिष्ठत देवमेव हि परं चुद्धो क्षये कारणम्॥ ८२॥ 

भग्नेति । आखुर्मूपकः ( कतो ) नक्त रात्रौ विवरं विछम्। करण्डस्ैंवेति 
भावः । छला भभ्नाशस भुमल्ाद्भूममनोरथस्स॒करण्डे पिण्डिकायां पिण्डिता 
पुश्नीकृता तन्॒यैस तथोक्त । विद्यरप्रसारक्षज्यतया झृच्छूदशामापन्नस्येत्यथ: । 
क्षुधा बुभुन्षाव्यसनेन म्लानेन्द्रिययय विनट्ेन्द्रियपाटवस्य भोगिषः सर्पेख भुखे 



४८ सुभापितत्रिशत्यां 

खयमेव देववशानिपतितः । ततोडस्नो भोगी तत्पिशितेन मूपकर्मांसेन तृप्तः सन् 
तेनैव पंथा विवरेण सब्र॑ शीघ्र यातो वहिनियेत पलायितः । भतो हे जना 

इति शेप; । खस्थाः स्थिरचित्ताः सन्तस्तिष्ठत । कुतः । इद्धी क्षये चर देवमेव 
परमुत्कृष्ट कारण हि, न ल्न्यत् । अतो मूपकरभोगिदृशनन्तेन खस्थेसोत्यमू। न 
तु इथापोरुषैरिति भावः । शादूंलविकीडितम् ॥ 

अथ देवायतिकतदन्ययोरवस्थामाह-- 
यथा कन्दुकपातेनोत्पतायें! पतन्नपि । 
तथा त्वनायः पतति स्॒त्पिण्डपतन यथा ॥ ८३ ॥ 

यथेते । आयों दैवायतिकः पतन्नपि कुतश्रित्कारणान्नीचैमवन्नपि कन्दुक- 
पातेन दृश्ान्तेन यथोत्पतत्युच्छूयं॑ प्राप्रोति, तथा तद्गंदिवानायों ख्त्पिण्डपतन 
यथा सान्द्रसत्कवछूमिव । 'इववद्रायथाशव्दौ! इति दृण्घ्याचायोनुशासनात् | 
पत्तति | निजैनो भवतीद्यर्थः । बृतमानु्टठमम् ॥ 

द्वैवोपहतस्स न कुत्रापि सुखप्राप्तिरित्याह-- 

खल्वादो दिवसेश्वरस्प किरणः संतापिते मस्तके 
गचउछन्देशमनातपं द्रुतगतिस्तालस्य मूर्ल गतः 

तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भर्न सशब्दं शिरः 
पायो गचछति यत्र देवहतकस्तनैव यान्त्यापद्१ ॥ ८४ ॥ 

खल्वाट इति | खल्वाटः खभावलप्तलोमशिरस्को मस्तके निजशिरतसि दिवसे- 
श्वरस्र सूयस्त्र किरण: संतापिते सति । अनातपमातपश्चूज्यं देश अति हुतगतिः 
शीघ्रगमनों गच्छन्सन् तालस्य तालदक्षय मूल गतस्तालाधसात्तिप्ठति । तत्रापि 
तालपूले पतता इन्ताहूलऊता महाफलेन पृथुझ्तरफलेनास खत्वाठस शिरः 
खशिरःशब्देन पटपटायमानेन सहित॑ सशव्द यथा तथा भरत विद्लितम्। ननु 
कुत एतदिल्याशइ् दैवप्रातिकूल्यादिद्योह--देवहतको दैवोपहतः । देवालुप्र- 
ह्शत्य इत्यर्थः । यत्र यस्मिन्देशे गच्छति य॑ देशमुद्दिय गच्छति, तन्न तमुद्दि- 
इयवापद उपद्रवा अपि प्रायो भून्ता यान्ति । तदेतन्मशकभयाद्राम॑ विहाय 
गच्छतो३रण्पे व्याप्रमृहणमभूदित्वर्थ: । शादूलविकीडितम् ॥ 

अतो देवमेव बलीय इति मम चुद्धिः प्रवरतैत इतद्याह--- 

गजभुजगविहंगमवन्वर्न 
शशिद्विकरसयोग्रहपीडनम्। 

मतिमतां च् विलोक्य द्रिद्रतां 
विधिरहो बलवानिति से मति$ ॥ ८५ ॥ 

गंजेति । अर्य॑सथश्॒र्थ: । यतोइल्यन्तदुरअह्णां गजादीनां बन्धनम्, जग- 
स्मकाशकयोः सूयोचन्द्रमसो राहुअहपीडनम्, मतिमतां प्राज्ञानां दरिद्रताम- 
किंचनल च विलोक्य दृष्ठा । अहो आश्चयम् । अतः सर्वश्वापि दैवबलीयस््त्व 
अन्ये । देवमेवर मूलमिति तात्पयेम् । छतविलूम्बितम् ॥ 
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एवं चेद्विघेरप्यज्ञता ज्ादिद्याशयेनाइ-- - 
सजति तावदशेषगुणाकरं 

पुरुषरलम रुूंकरण झुवः । 
तदपि तत्क्षणसक्षि करोति चे- 

दहह फए्मपण्डितता बिधेः ॥ ८६॥ 
सजतीति। विधिरशेषगुणाकरं संकल्सह्ुुणाभ्न्य भुवोइरुकरणं सण्डन पुरुष- 

रल्ले पुरुष्रेष्ठ उजति तावत् निमोति खछ॒ | ततः किमत आह--तदपि तथापि । 
उजन्नपील्यर्थः । ततुरुपरल् क्षणभज्नि क्षणमात्रेण भद्ठरंम् | नश्वरमित्यथे। । क- 
रोति चेत् विधेरपण्डितता मौब्यम् । अहृह कष्म् । अतिकृच्छूमिति विषादाति- 
शयाभियोत्तकमहहेति । वृत्त परववत् ॥ 

कथ॑चिद॒पि दैवयोगो न रूफम इसाह--- 

अयमम्तनिधान नायको5प्योपष धीनां 
शतभिपगजुयातः शंधुमूभोवरतंसः । 

विरहयति न चेन राजयक्ष्मा शशाईू: 
हतविधिपरिपाकः केन वा रूद्वनीयः ॥ ८७ ॥ 

अयमिति। अय॑ परिहृदयमानथ्रन्द्रोइर्तस् निधानं स्थानमपि, ओपधीनां 
संजीविन्यादीनां नायको नेतापि, शतसिपजा नक्षत्रेण शततेन मिपग्सियेयेथ अनु 
यातोड्नुस्तोषपि, कि बहुना शंभोः सकुलठलोकक्षेमंकरस शंकरस्प मू्धो5वतंसः 
शिरोमूपणमपि, एनमुक्तविशेषणविशिष्ट शशाह राजयक्ष्मा क्षयरोगो नच विरहयति 
न खजति खल । अत्तो हतविधेनेष्टदेच् परिपाको नियोगः केन वा पुंसा लघ्ब- 
नीयः । न केनापीलर्थ: । हतेति निर्वेदानुसंधानार्थकः । राजयक्ष्मेलन्न राशध- 
नृत्य यक्ष्मा, राजा चासो यक्ष्मेति वा विमहः । यथा वाहटः--“अनेकरोगालु- 
गतो बहुरोगपुरोगेमः । राजयक्ष्मा क्षयोड्शेपरोगराडिति च स्घ्रतः ॥? इति । 
मालिनीवृत्तम् ॥ 

मनोनियन्ताप्ययमेवेति सखाय॑ संवोधयति-- 

पियसख विपदृण्डाघातप्रवातपरम्परा- 
परिचयचले चिन्ताचक्रें निधाय विधि खहूर । 

मसुदसिय वलात्पिण्डीकत्य प्रगल्भकुलालव- 
हुमयति मनो नो जानीमः किमच विधास्यति ॥ ८८ ॥ 

प्रियेति। प्रियथासी सखा च प्रियसखस्तस् संबुद्धिद प्रियसखः 'राजाह/सखि- 
भ्यश्या! । खलः शठो5य॑ विधिः प्रगल्भकुछालेन तुल्य॑ प्रगल्भकुछालवत् । प्रौढकु- 

म्मकार इवेलर्थ: । 'तेन तुल्य॑ क्रिया चेद्गति: इति वतिः । नो मदीयचित्त ग्द 
सृत्तिकाम्रिव वलात्सासथ्यौत्िण्डीकृय कपालीकृ । विपद् आपदो दण्डाघाता 

मुदरघटनानीव तेपां प्रवातानां व या परम्परा पौनः्पुन्येनाइत्तिः तझ्या यः 
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परिचयः संस्तरो निविडावयवपरस्परसंनिवेशश्र स एवं वल दा्य यस््र॒ तस्- 
ख्िन्ताचके चिन्ता चक्रमिव तस्मित्रिधाय अ्रमयते | अन्न भ्रमणे क्विं विधा- 
स्रति किं करिष्यति वा नो जानीमः । कुलाहखु घर्ट करिष्यति, अय॑ तु कि 
विधास्ति न जानीम इल्यर्थः । हरिणीबृत्तम् ॥ 

हृद्धयध्व॑ंसो की. 

एचमापत्परम्पराचरणे मं भविष्यतीति न सन्तव्यमिति विधिमल- 
क्षीकृद्योपालमते--- हे 

विर्म विस्मायासादस्माहुरध्यवसायतो 
विपदि महतां घेर्यध्व॑स यदीक्षितुमीहसे । 

अयि जड विधे कल्पापाये5प्यपेतनिजक्रमाः 
न्ेते कुलशिखरिण क्षुद्रा नेते न वा जलराशयः ॥ ८९ ॥ 

विरमेति । अयीति प्रश्ने । “अयि ग्रश्नानुनययो:” इति विश्व: । जडेति मान्य । 
विधे हे देवेति संवोधनत्रयम् । अस्माहुरध्यवसायतो दुराअहाब आयासस्तस्त्ा- 
द्विरम विरम आभीद्ण्येन विरतो मव । 'निद्यवीप्सयोः” इत्माभीह्ष्ण्ये द्विरुक्तिः । 
को$सावायास इल्याशड्जायामाह--विपदि लत्कृतापदि महत्ता महात्मनां धेर्य- 
ध्वंसमीक्षितुमीदसे काहुसे. यत्त्वमस्मादायासादिति संवन्धः । तस्यालन्तासंभा- 
वितत्वात्त्तदायासस्रेवावशिश्लादिति भावः । कतो वासंभावितत्वमिल्याशह् दश- 
न्तमुखेन द्रढ्यति--कल्पापाये कल्पान्तेडप्यतिसंकटे5पि । किमुतान्यदेति भावः। 
अपेता विवष्टा निजक्रमाः खमयांदा येपां ते तथोक्ताः सन््तः । एते कुलशिख- 

' रिणों महेन्द्रादिससकुछाचला वा जलराशयः सप्तसमुद्रा वा छ्षद्रा नीचा न खछ । 
किंलल्षक्तमर्यादा एवं बर्तन्ते । अतो दृशन्तेन धीरपैयेष्वंसनस्थातिदुष्करत्वा- 
त्वदायास एवावशिष्ट:, न तु फललाभ इति भावः । 'महेन्द्रो मल्यः सह्यः सा- 
चुमानक्षपर्वतः । विन्ध्यश्व पारियात्रश्व सपैते कुछपवताः |?, 'छवणेक्ुसुरासर्पि- 
देधिक्षीरजलछार्णवाः? इति । वृत्तं पूर्ववत् ॥ 

तथापि देवमेव शरणमिल्याह--- 

देवेन प्रभुणा स्वयं जगति यद्यस्य प्रमाणीरू्त॑ 
तत्तस्योपनमेन्मनागपि महजैवाश्रयः कारणम् । 

सर्वोशापरिपूरके जरूघरे वर्षत्यपि प्र्यह॑ 
सूक्ष्म एवं पतन्ति चातकमुखे छ्वित्राः पयोविन्द्च+ ॥ ९० ॥| 

दैवेनेति । प्रभुणा समर्थन दैवेन जगति छोके यर्थ पुंसो यद्वस्तु प्रमाणीक्षत्त 
निर्दिश्मू, तद््तु तस्मोपनमेत्संगच्छेत् । महानाश्रयो मनागीपद्पि नैव कारण्ण 
न साधन हि। वहुफलश्राप्ताविति शेपः । तत्र इशन्तः--सवोशापरिपूरके सक- 
ललोकमनोरथपरिपूरके सकलदिगन्तव्याप्तफलके वा जरूघरे5म्वुवाहे । पचा- 
चचू। अहन्यहनि अल्यहम् । 'अव्ययं विभक्ति-? इत्यादिनाव्ययीभावः। अहब 
नपुसकादन्वतरस्थाम्! इति समासान्तः। वर्षति सत्यपि चातकस स्तोकक- 
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अननजस समन... 

१. नीतिशतकम् । ५१९ 

पक्षिणो मुखे चछुपटे सूह़्मा अणव एवं तथापि द्रो वा त्रयो वा द्वित्रा एवं । 
'संल्ययाव्ययासन्न-? इल्मादिना बहुतीहिः । 'बहुतीहो संख्येये डजबहुगणात? 
इति डचूत्त्ययः । पयोविन्द्वों जलकणाः पततन्ति । नत्वाश्रयमहत्तया वहुजल- 
लाभः, तन्रापि दैवस्थेच नियन्तृत्वादिति भावः । तस्मात्सवेदा देवमेव शरण- 
म्रिति तात्पर्यम् । 'स्तोककश्चातकः समा/ इत्यमरः । शार्दूछविक्रीडितम् ॥ 

इति नीतिशतकव्याख्याने देवपद्धतिवरंन नाम नवसे दशकम्। 

* भ्ध कर्मपद्धतिः । 

युक्त 'दैवेन प्रभुणा-? इब्यादिसंदर्भण देवस्पैवाल्यन्तावश्यकत्वम् , तस्मापि 
कमनियम्यत्वेनाखातन्यातिशयेन देवपद्धतिनिरूपणानन्तर्येण कर्मपद्धतिं निरू- 
पयिध्यंसत्रापि सर्वदेवनियामकत्वेन विधेत्तन्रियामकत्वेन कर्मणः प्रावल्यमिति 
परम्परामनुविद्धाति-- ढ 

नमस्यामो देचान्नजु हतविधेस्तेषपि चशगा 
विधिवैन्य। सोषपि प्रतिनियतकर्मकफलद: । 

फर्ू कर्मायत्त यदि किमपरे। फिंच विधिना 
नमस्तत्कमेभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥ ९१॥ 

नमस्याम इति । देवानिन्धादीन्नमस्पामोषमिवादयामः । न त्वेकान्ततयैते- 
परामेवाभिवायतवम्, तन्रियामकस्स कस्मचिद्वियेविंयमानत्वात्सोष्प्पमिवाद्य एवे- 
ह्याशयेनाह--ते देवा अपि हतो यो विधिन्नंद्ञा तत्म वशगा नन्न॒ नियम्याः 
खड़ | अतो विधिरपि वन्दयः ।न लखापि खातहृयमित्याइ--सोडपि विधि- 
रपि प्रतिनियतं यत्कर्मण एक फर्ू तद्ददातीति तथोक्तों ग्र॑त्फर्ल कर्मणः प्रति- 
नियत तत्पद१। न तु खतन्न्न इस्नर्थः | तथा च फल कर्मायत्त यदि कर्माधीन॑ चेत्, 
अपरेर्देवें: कि विधिना च किम् । न किंचिद्पीलर्थ: | तस्य न फलदानखाम्या- 
दिति भावः । तत्तस्पात्कारणात्कर्मश्यो ज्योतिशेमतपोदानादिरपेभ्यो नमः । 
यतो विधिरपि येभ्यः कर्मश्यो न प्रभवति न समर्थों भवति | खातन्येण प्रवृत्तेर- 
भावादिति भावः । अन्न पूववपूर्वस्पोत्तरोत्तरं ग्रत्युत्कर्पाचहलान्मालादीपकाख्योड- 
लंकारः । लक्षण तूक्तम । शिखरिणीवृत्तम ॥ 

३, एतदनन्तरम्--- 

ध्येनिवाम्थरखण्डेन संच्रीतो निशि चन्त्रमाः । 
तेनेंव च दिवा भाजुरहो दोगेत्मेतयो: ॥ 

येनेति। निश्ि रात्री चन्द्रमा येनेव यावताम्वरखण्डेन वल्नशकछेन संचीत आच्छा- 
दित्त:। भवतीति शेप: । दिवा अहनि तेनेव तावता चाम्वरखण्डेन भानुः सर्यः संबीतो 
भवृति । अत एतयोश्न्द्रसर्ययोदर्गिल दुर्गतित्वम्। प्रकाशत्वे5प्यम्वरखण्डमानसंछादि- 
तत्वादिल्ध; । अहो श्लाश्रय । एतच्चापि दैवक॒त, चोचमेवेल्र्थ: ॥! शत्यधिक कचित, 
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यदुत्त॑ 'विधिरपि न येभ्यः प्रभवति” इंति, तत्रपश्॑यति-- 

ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे 
विष्णुयन दशावतारगहने क्षिप्तो महासंकटे | 

रुद्रो येन कपालपाणिपुटके मिक्षाटन सेवते 
सूर्या भ्राम्यति निद्यमेव गगने तस्मे नमः कर्मणे ॥ ९२॥ 

ब्रहेति । येन कमणा कन्नों त्रह्मा चतुमुखों ब्रह्माण्डमेब भाण्ड तस्पोदरे 
कुलालेन कुम्मकारेण तुल्य कुलालबन्नियमितो विविधवस्तु निमाणकर्मत्येन निय- 
मितो नियोजितः । येन विष्णुः कुक्षिस्थाखिलभुयनो5पि मद्यासंकटे5तिकृच्छृतरे 

दर्शावतारा एवं गहनमरण्यानी तत्र क्षिप्तो निश्षिप्तः | येन कर्मणा रुद्रः । सत्यु- 
जयो5पीति भावः । कपारू॑ ब्रक्मशिर एवं पाणिपुट्क करतठस्थमिक्षाहरणो चित- 
भाजन सिक्षाठन सेवते । कपाल्स्थमिक्षान्न भुझ्ले इलर्थः । किंच येन सूर्योडपि 
सकलेंलोकप्रकाशकोधपीति भावः । नियमित इति शेपः । गगनेन्तरिक्ष नित्यमेव । 
न तु क्षणमात्रमपि विभमावकाश इति भावः । आम्यति परिवर्तते । (वा भ्राश-! 
इत्मादिना विकल्पात् इयन्प्रययः । तस्मे सकलनियन्त्रे कर्मणे नमः । तथा- 
भूतस्वाभिवादनीचित्यादिति भावः । शार्दूलविक्रीडितम् ॥ 

एवं शछोकद्येन सकलनियामकत्वकथनपूर्वकममिवादनत्वो पयोगात्खयममि- 
वाय संग्रति बहुभ्रेयोहेतुत्वात्तयोपादेयतामाह--- 

या साधूँश्व खलान्करोति विदुपो सूखोन्हितान्हेपिणः 
प्रत्यक्ष कुरुते परोक्षमम्गत हालाहल तत्क्षणात् । 

तामाराधय सत्तकियां भगवती भोक्त॑ फ्लू चाड्छित॑ 
हे साथो व्यसनेगुणेपु विपुलेप्वास्थां तथा मा कृथाः ॥९३॥ 

येति । या सत्तिया खलांश्व दु्जनानपि साधून्करोति | मूखोनश्ञानिनो5पि 
विदुपः पण्डितान्करोति । द्वेषिणो5पि हितान्य॒हृदः करोति। परोक्ष अतीन्द्रियमपि 
वस्तु प्रत्यक्षमेन्द्रियगोचरं कुरुते। तथा हालाहरं बिपमपि तत्क्षणात्सथ एवामृ्त 

करोति। तादकसामर्थ्यसंभवादिति भावः । अतः है साथो सजन निपुणेति वा । 
'साधुः समर्थों निषुणो वा” इति काशिकायाम्। वाज्छितमसिलपितं फंल भोक्तुमि- 
च्छति चेदिति शेपः । भगवती ता सत्कियां सत्कम आराधय । तस्पा अशेषफल- 
दायकलादिति भावः । किंतु व्यसनेविपुलेष्वापद्भूयिप्रेप गुणेपु रजस्तमःप्रशृतिष्ठ 
तथा व्यर्थमास्थामासक्ति सा विधेहि । तस्याः केशेकफलकलादिति भावः । करोते- 
छेद्। न माड्योगे! इत्यद्ध॒प्रतिपेषः । अन्न खलादीनां साधुत्वादिकरणाद- 
शवयवस्तुकरणरूपो विशेषालंकारः । वृत्तं पूर्ववत ॥ 

वृद्धिहान्योरप्येतन्मूलकतवभेवेस्ाह--- 

शुभ्न सप्म सविध्रमा युवत्तयः श्वेतातपत्रोज़बला 
लक्ष्मीरिलयचुभूयते चिरमजु॒स्यूते शुसे कर्मणि । 
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विच्छित्रे नितरामनज्ञकलहछीडाबुटत्तन्तुक 
मुक्ताजालमिव प्रयाति झटिति भ्रद्यदिशों दश्यताम् ॥९8॥ 

शुश्नमिति । चिएं विरकाउमारभ्याजुखूतेइनुवर्तमानेईपि । 'बिबु तन्तुसंता- 
ने! इति धातोः कर्तरि ता । 'च्हेः शडनुवापिके च! इत्यूठि यणादेशः । शुमे 
कर्मणि । पुराकृतविश्येप संभवति सतीत्यर्थः । श॒म्र॑ सम्म सोधादिक स्िभ्रमाः 
सबिदाता युवतयसरण्यः श्रेतातपत्रेण एकश्रेतच्छब्रेणोब्वका रक्ष्मी राज्यभी- 
रिति । एतद्खिलमिद्यर्थः । भनुभूयते&लुभुज्यते । जन्मान्तरीयफरहेतुलात्त- 
स्पेति भावः । विच्छिते शुभकर्मणि नष्टे सति नितरामतिशयेनानज्ञकल्हो रति- 
रणः स् एवं क्रीढ केहिसया हेतुना बरुटन्भिदुरसन्तुगस तत्तपोक्तम । शेषे 
कप्प््नयः । मुक्ताजालमिव भश्यत्सतू । सप्मादिकमिति शेषः । श्षटिति बाक् 

दिशः प्रयाति । थत्र यत्र ऐते गेहूं तन्न तत्र॒_विनश्यति' इति न्यायादिति 
भावः । छयताम् । विछोक्यतामिल्यर्थ: । वृद्धिहान्योरसैव कारणल् हरश्व्यमिति 
भाषः । शारदूलविक्रीडितम् ॥ 

अभैपामाचरणप्रकारमाह-- 

गुणवद्गुणवद्धा कुषैता कार्यजात 
परिणतिरवधायां यत्ञतः पण्डितेन । 

अतिरभसकतानों कर्मणामाविपत्ते- 
भवति हृदयदाही शब्यतुस्यों विषाकः ॥ ९५॥ 

गुणवदिति । गुणवहुणयुक्तम्, अगुणवहुणरहितं वा, यत्का्जात॑ तत्कुव॑ता- 
सुश्तीयमानेन पश्डितेत परिज्ञात्रा परिणतिः परिष्राकावल्था यत्नतोइतिप्रयल्लेन । 
सावधानेनेति यावत् । अवधायों अनुसंधेया । यज्ञत एवं कर्मजातमारज्धव्यम। 
समालोच्य परिणतिपर्यन्तमिद्यर्थः । अन्यथानर्थभाइ--अतिस्मसक्ृतानां सहु- 
साबुश्तानां कर्मगाम । गुणवर्तां वेति शेपः । आवमिप्तेनिष्पत्तिपयेन्तम। विक- 
त्पादाझेध्समासः । पिपू्वोत्पयतेनिंधत्त्य4त्वमुप्सगवश्ञाद्धातूनामनेका/र्थला[- 

दिल्यवगन्तव्यम् । हृदयदाही मनःसंतापक्ारी । कुतः । शल्यतुल्यः शत्यप्रायो 
ब्रिपाकः परिषाकदशा सवति । अतः साथधानेनेव कार्यजातमारस्भपीयम् । 
तथाभूतसैव चित्तममाधायक्षत्वादिति भावः । मालिनीवृत्तम् ॥ 

अतः सत्कमीनमुष्ातु्दुमेधरकतामाह-- 

स्थास्यां पैद्यमय्यां पचति तिठखल चान्दैरिन्धनौयेः 
सौबगैलइूछाग्रविलिखति वसुधामकंतूलस्य हेतोः । 

हछित्वा कर्पूरखण्डान्वृतिमिह कुरुते कोहवार्णां-समन््ता- 
त्मप्येमां कर्म भूमि न भजति मछुओं यस््तपो मत्दभाग्यः ॥९६॥ 

* खथाल्यामिति | स मनुज इह छोके । विदृरात्ममवति बैदूये वालवायजमणिः 
दैदूप बाजवायजम! इस्ममरः । 'विदूराज्ज्यः इति व्यप्रसयः । धत्र विदुरशब्दो 
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वालवायस्थादेशः पर्यायो वा तन्नोपभ्नरितो वा तेन वालवायाद्िरेंरती प्रभवति 
स विदूरान्रगरात् तत्र संस्कृत इल्माक्षेपः श्रत्युक्त: । 'वाल्वायो विदूर्॑ न प्रदे- 
शान्तरमेव वा । न चेत्तत्रेति चेद्रयाजत्वरीवहुपाचरेत ॥! वैदूर्यमय्यां वैंडूट्यम्न- 
मिविकारायाम्। विकाराये मयद्ध । स्थाल्यां पात्रे चान्दनेश्वन्दनतरुसंवन्धिसि- 
रैन्धनीपः काष्टरभरेल्लिलखर्ल तिछपिश पचति । तथा सौवण: सुवर्णविक्ररती- 
पैलामहंल्मुसरकंतूलस्थ हेतोः । अकबइक्षतृलार्थमित्वर्थः । पट्टी हेतुप्रयोगे” शति 
पट्टी । चमुधां भुव॑ विछिखति क्षति । तथा कपूरेखण्डान्करपरकदछीकाण्डा- 
दिछित्वा कोद्रवा्णां कोरदूपकाख्यसस्यपिशेषाणाम् । “कोरदूपसु कोदवः इस्- 
मरः । समन्तात् । सर्वतोडविकमिल्यर्थः । इतिमावरण कुरुते । को5त्तावीदणशो 
दुमग इल्माशझयामाह--इमां कर्ममूमिं कर्माचरणयोग्यभूमि प्राप्य थो मनन््द- 
भाग्यों निर्भाग्यों मनुजलपश्चान्द्रायणादिकर्म न भजत्ि न सेवत इति संबन्धः। 
बेंदूयपात्रें तिलपिष्टपचनादिय्राये कर्मभुव्यस्यां तपोडननुप्ठानमिल्वथं:ः । अतः 
सर्वधा सत्कमौनुग्रेयं श्रेयस्कामेनति तात्पर्यम् । अत्र यस्तपों न भजति स्व तिछ- 
खलपचत्तील्यादिविशिष्मजनपचनादो वाक्यार्थयोनिदिट्कत्वासंभवात्सादइयरू- 
क्षणायामसंभवद्वसुसंवन्धवाक्यायंश्त्तिनिंदशनामेद . इत्येतत्सव मूर्सपद्धती 
घ्याख्यातमितीहोपरम्वते । सतग्परावत्तम् ॥ 

पुण्वविशेष एवं फल न त्वन्यदिखाह--- 

नैवाकृतिः फलति नव कुल न शीले 
विद्यापि नैंच नच यत्रकृतापि सेचा। 

साग्यानि पूर्वतपसा खलु संचितानि 
काले फलन्ति पुरुपस्य यथैच वृश्षाः ॥ ९७॥ 

नेति । आहृतिराकारसंपत्तिनंव फलति । फ़लकारणं न भवतील्वर्थः । कुछ सद्ंशो वा नैव फति । शीरूं सत्खभावों वा न फलति । विद्यापि वेदबेदाद्ना- 
त्मिकापि नेव फछति । यल्नह्ृता प्रयत्नाजुष्टिता सेवा राजादिपरिचयां चन 
फ़लुति । किंतु पूर्वतपसा पुराह्तसुकृतेन संचितानि संपादितानि पुरुषस्य 
संवन्धीनि भाग्यानि वृक्षा यथा । इक्षा इवेख्थ: । इच्चद्वायथाशब्दी इति 
दण्ब्याचायोनुशासनात् । काले परिपाकसमय एवं फलन्ति खलु । तपोजनित- 
भाग्यविशेपव्यतिकरेण फलजनक न किंचिद्सीलर्थ: । वसन्ततिलकाइत्तम् ॥ 

सर्वथापि भाव्यमाविनोरावश्यकत्व॑ कर्मवशादेवेद्याह--- 
मजत्वस्मसि यातु सेरशिखरं शत्रुजयत्वाहवे 

चापिज्य कृषिसेवने च सकला चिद्याः कलाः शिक्षतु । 
आकाश घिपुल प्रयातु खगवत्क्त्वा प्रयत्न पर 

नाभाव्य सवतीह कर्मचशतो भाज्यस्य नाशः कुतः ॥ ९८ ॥ 
सज्नलिति । अम्भति भन्नतु मम्नो भवतु । जदलतस्मादिनेति सावः। मेर- 
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शिखरं यातु गच्छतु । योगानुर्संघानादिनेति भावः । आहले युद्धे शन्रूजयेतु । वा- 
णिज्ये ऋयविकयादि, कृषिः कपषेण, सेवन परिचर्या । दौद्यादिनेति भावः। ते 
कऋषिसेवने च तथा सकला; समस्ता विद्या वेदवेदाह्दयः । “अन्ञानि वेदाश्- 
ख़रो मीमांसा न्यायविस्तरः । पुराण धमशाल्न च.विया हेताथतुरदश ॥' इत्येता- 
शअतुरदेशविद्या:, का इतिहासागमप्रशृतिः चतुःषश्टिकलाथ शिक्षत्वस्यस्तु । तथा 
'परमुत्कृष्ट अयल पादुकासिज्यात्मक॑ छत्वा खगवत्खगेन तुल्य॑ विपुलमाकाशं प्र- 
यातु । तथापि कर्मवशतो धमोधमीत्मककर्मवशादिहासिल्रोकेडभाव्यमसावि फर्ूू 
न भचति । तथा भाव्यस्ावश्यंभाविचः फलस्थ नाशः कुतः तस्प ब्रह्मणापि नि- 

वारमितुमशक्यत्वात् । 'यद्भावि तद्भवत्येव यदभावि न तद्भवेत” इति न्याया- 

दिति भावः । अन्नाम्मोमजनादीनां चतुःषष्टिकलास्वेवान्तभूतत्वमवगन्तव्यम् 
जाश्व कछा मदीयस्रक्ञारस्ख््ञाटके संख्यातास्त्रैव दृश्व्या इतीहोपरम्यते । शाई: 
लविकोडितम् ॥ 

अतिसंकटस्थस्यापि आचीनपुण्यसड्भावे न क्षतिरिद्याह--- 

बने रणे शब्रुज़ला शझिमध्ये 
महाणेवे पवेतमस्तके चा। 

खुप भमत्त विषमस्थितं वा 
रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि ॥ ९९ ॥ 

चने इति । अय तु स्प्चेडर्थ: । उपजातिदृत्तम् ॥ 
कि वहुना सकृतिनस्वावत्सवैभ्नप्यानुकूल्यमेव प्रयातीति निगमयति-- 

भीस बन सवति यस्य पुरं प्रधान 
खबों जनः स्वजनतासुफप्याति दस्य । 

कृत्सा च भूमेचति संनिधिरलपूणो 
यय्यास्ति पूर्वेसुछूत वबिपुरू नरस्य ॥ १०० ॥ 

भीममिति । यस्त्॒ पुंसो भीम. हिंल्वादिप्राचुयण भर्यकरं वनमरण्यानी (करत) 
प्रधान नियत पुरं भवति । तद॒दशेषसोगसाधनं भवतील्यर्थः । तस्थ सर्वोद्शेपो- 
5पि जन: खजनतां किंकरतामुपयाति । तस्य इत्ला चतुःसमुद्रान्ता भू: संनि- 
धिसिः समीचीनेः रज्ेमेहापझदिनवनिधिमिर्निकेपैवां रलेः श्रेष्ठ वस्तुसिश्व॒ पूर्ण 
भवति । समसख्तफलानि प्रसूत्त इलर्थ: । कस्पेल्त आह--यस्य नरख्य विपुर् 
बहुल एर्वसुकृत पुराहतरत्कर्मसंजातं पुण्यमस्ति वर्तते तस्येति संचनन््धः | अतः 
सत्कर्मोच्रणतत्परेणेव भवितव्य श्रेयस्कामेनेति संद्भोमिप्रायः । वसनन््ततिलूका- 
तृत्तम् ॥ 

इति नीतिशतकत्याख्याने कर्मपद्धतिवर्णन नाम दशर्स दशकम् । 

इति सुसापितन्रिशत्यां नीतिशतके संपूर्ण । 

$ छु. तरि« 
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२, झृद्भारशतकम् । 
अथ ज्ीप्रशंता । 

शंभ्ुस्वयंभ्युदृस्यो हरिणेक्षणानां 
येनाक्रियन्त सतत ग्रहकुस्मदा साई ) 

चायामगोचरचरित्रविविन्रिताय 
तस्मे नमों भगवते मकरध्चजाय ॥ १ ॥ 

बैम्विति। अन्न ख्॑भुशव्दस्त शंभुशव्दवदोणादिकड़प्र्ययान्तत्वमवगन्त- 

व्यम् । न तु 'भुवः संज्ञान्तरयो:” इति क्रिपल्ययान्तत्वम्। अन्यथा खर्यंभू: 

द्वेवोडसावयमित्येव दीधप्रसज्नात्। तथा च येन मकरध्वजेन शंभुखयंभुहरयों 

हरविरिश्विमुरारयः । संहारसष्टिस्थितिकर्दृत्वेन सकलभुवनाधीश्वरा अपीति भावः | 

हरिणेक्षणानां हरिणवन्मनोहरलोचनानां पार्वत्तीस रखतीशभ्रीदेवीनां सततम् । 'तमो 

वा दितततयो/ इति वचनात्समो मकारख लोप: । रहे कुम्भदासा जलकुम्भ- 

भारवाहकमत्या अक्रियन्त ताउ ताइ्व्मोहमुत्माथ तथा विधेयीकृता इलर्थः । 

किमुतान्य इति भावः । कृषः कमैणि लइः । अधेनारीश्वरल्राच्छमोः, खर्भुवथ् 
सरखतीनिकेतनीकृतमुखत्वात्, हरेवैक्षःस्थल्स्थापितलक्ष्मी कत्वाचिवमुक्तमित्यव- 
गन्तव्यमू । अत एवं घाचामगोचरं अवाद्मनसगोचरं यचरित्र माहात्म्य॑ तेन वि- 
चित्रवत्कृतो विचित्रितस्तस्म । अलन्ताश्वर्यकारकायेल्यर्थः । 'बिस्मयो5द्भुतमाथ्चर्य 

चित्रम इलमरः । विचित्रशव्दात् 'तत्करोति- इति प्यन्तात्कमेणिक्त: । णावि- 
एवद्धावे विन्मतोडऋ । भगवते सकललोकाराध्याय । थद्ठा चतुन्यूहमध्यप्रविष्- 
त्वात्मचुम्नलूपेण भगवत्पुत्नत्वाद्दा तह्पायेल्र्थः । आत्मा वे पुत्नवामाति', 'पति- 
जीयां प्रविशति-गर्भों-भूत्वा-खमातरम् । तरस्यां पुननेवों भूत्वा दशमे मासि जा- 
यतेः | इति श्रुतेः । तस्मे मकरध्वजाय मकरकेतनाय कामदेवसावभौमाय नमः। 
+नमःखति' इल्यादिना चतुर्थी । चसन्ततिलकाबत्तम् ॥ 

तत्रारम्बनविभावयोः ल्लीपुरुषयोः ल्लीणां प्रशस्तत्त्वादेकोनावेंश तिशछोकेः प्रथर्म 
लीप्रशंसां चिकीपुस्तन्नादी तावत्तासां वन्धनहेतुलमाह--- 

सितेन भावेन च रूझया सिया 
पराइइुखैरधकटाक्षवीक्षणेः । 

वचोभिरीष्याकछहेन ठीलया 
समस्तभावेः खल्लु बन्धनं ख्रियः॥ २॥ 

स्मितेनेति । स्पितित यौवनादिमद्विकारजनिताकसिकमन्द्हासेन । “भाक- 
स्मिकं तु हसितं यौचनादिविकारजम! इति वचनात् । वाल्ययौवनसंघाबुतपन्नः 
शज्ञारविषयः अथमान्तःकरणविकारो भावस्तेन च। तदुक्त--“चित्तस्र विक्षते 



। 00 

१. नीतिशतकमू +... ५३ 

विच्छिन्ने नितरामनज्ञकलहकीडाबुट सन्तुक 
मुक्ताजालमिव प्रयाति झटिति भ्रद्यद्दिशों दश्यताम् ॥९७॥ 

झुश्नमिति । चिरं विरकाल्मारस्याजुस्यूतेडनुवर्तमानेषपि । “पितु तन्तुसंत्ता- 
ने! इति घातोः कर्तेरि क्षाः । च्छोः शूडनुनापिके च! इत्यूडि यणादेशः । झुमे 
कर्मणि । पुराकृतविशेषे संभवति सतीद्यर्थः । शुभ सभ्य सोधादिक सविभ्रभाः 
सदिलछासा घुवतयसरुण्यः श्रेतातपत्रेण एकश्रेतच्छन्नेणोज्वछा रक्ष्मी राज्यभ्री- 
रिति । एतद्खिलमित्यर्थ: | अजुभूयतेड्लुभुज्यते । जन्मान्तरीयफलहेतुत्वात्त- 
स्पेति भावः । विच्छित्रे शुभकर्मणि नष्ट सति नितरामतिशयेनानज्ञकलहो रति- 
रणः स एवं क्रीडा केलिस्तया हेतुना बुटन्मिदुरसन्तुयंस तत्तथोक्तम । शेषे 
कप्रत्मयः । मुक्ताजाठमिव भ्रश्यत्सत्_ । सद्मादिकमिति शेषः । झटिति द्ाक् 
दिशः प्रयाति । 'यत्र यत्रः सिर गेहं तन्न तत्र॒ विनद॒यति' इति न्यायादिति 
भावः । दृश्यताम । विलोक्यतामित्यर्थः । बृद्धिहान्योरसिव कारणत् द्रश्व्यमिति 
भावः । शादूलविक्रीडितम् ॥ 

अभैपामाचरणप्रकारमाह-- 
गुणवद्गुणवद्धा कुचेता कार्यजात 

परिणतिरवधायों यत्रतः पण्डितेन । 
अतिरभसकतानां कर्मणामाविपत्ते- 
भवति हृद्यदाही शल्यतुस्यो विषपाकः ॥ ९५॥ 

गुणवदिति । गुणवद्गुणयुक्तम्, अग्ुणवह्ुुणरहित वा, यत्कारयजात॑ तत्कुवृता- 
जुप्टीयमानेन पण्डितेन परिज्ञात्र। परिणतिः परिपाकावस्था यत्नतोडतिप्रयलेन । 
सावधानेनेति यावत् । अवधार्यों अनुसंभेया । यत्ञत एवं कर्मजातमारव्धव्यस् । 
समराछ्ोच्य परिणतिपर्यन्तमिद्मयर्थ: । अन्यथानर्थमाइ--अतिस्मसक्ृतानां सह- 

सानुष्ठितानां कर्मणामू । गुणवर्तां वेति शेपः । आधिपत्तेनिष्पत्तिपयैन्तस् । विक- 
ल्पादाओेड्समासः ) विषूवोत्पयतेनिंष्पत्त्य॑त्वमुपसगेवशाद्धातूनामनेकार्थत्वा- 
दिद्यवगन्तव्यम् । हृदयदाही मनःसंतापकारी । कुतः । शक्यतुल्यः शल्यप्रायो 
विपाकः परिपाकदशा भवति । अतः सावधानेनेव कार्यजातमारम्भगीयम् । 
तथाभूतसव चित्तसमाधायक्रत्वादिति भावः । मालिनी शत्तम् ॥ 

अतः सत्कमौनचुष्ठातुदुर्मंघस्कतामाह-- 
. $, बा ३, न्द्नै प स्थाल्यां वैद्यमय्यां पचति तिरखल चान्द्नेरिन्धनोथेः 

सौवलाज्ुलाग्रविलिखति चसुधामकंतूलस्य हेतोः । 
कित्वा कर्पूरखण्डान्वू तिमिह कुरुते कोदवार्णा समन्ता- 

तआप्येमां कर्म भूमि न भजति मजजुजों यस्तपो मन्द्भाग्यः ॥९६॥ 
' स्थाल्यामिति | स मनुज इह लोके । विदूरात्भवतति वैदूय वालवायजमणिः 
दैदूम वालवायजम! इस्ममरः । 'विदूराउज्यः” इति व्यप्न्ययः । अन्र विदृरशब्दो 
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पन्नैक्षणानि च । एतेन रेचितभुकुव्याख्यो व्यापाराचुक्ती । तदुतक्तम--स्था- 
डबोर्कलिताक्षेप एकससा एकरेचितम् । दयोमूलसमक्षेपकीटिल्याछुकुटिं विहुः ९ 
इति । त्िग्धाः लेहपरिष्ठता वाचशथ् । खेहलक्षण तु--विश्वम्भे परमां काप्ता- 
मारुढे- दरशीनादिमिः -। येनान्तरन्न॑ द्रवति स लेह इति कथ्यते ॥' इति । लज्ि- 
तमन्त॑ येषां ते लब्बितान्ता लजावसाना हासाथ । तथाभूतद्ासानामेव मोह- 
नल्ात् । अन्यथा हास्यरसापर्यवसानादिति भावः । लोलामन्दं लीछामधघुरं 
ग्रस्थितं प्रस्थानस् । गमनमिति यावत् । स्थित अवस्थान चेत्युभयन्रापि भावे 
त्तः । इत्येतत्सव ज्लीणां भूषणं च चातुर्यातिशयहेतुत्वात् । जायुध॑ श्र च 
युवजनविषयसाधनत्वादिति भावः । अत्र कटाक्षादीनां लक्षणानि प्रागेबोक्तानि । 
संचारिलीलाशकज़ारचेष्ट भ्रुकुव्यादयोडन्ये अनुभावा इति जशेयम् । तथा छीछा- 
मन्धरगमनस्त्र पद्मिनीनियतलक्षणात्पायेगेतासां लजातिशयत्व॑ सूच्यते । तदा 

ता रतिरहस्ये---त्जति झदु-सलील राजहंसीव तन्वी त्रिवलिकलितमध्या हंस- 
वाणी छुवेपा | मदु शुचि लघु भुठ्टें मानिनी गाढलला धचलकुसुमवासोवद़्भा 
पत्मिनी स्वात् ४! इति॥ भत्र श्रुकृत्थादिसमुदाये भूषणत्वायुधत्वरूपणाद्वूपकार- 

कारः । शालिनीइत्तम ॥ 

अथ श्वद्ञारानुभावरग्विलासान्सपरिकरं वर्णयति--* 

कचित्सभूभज्नैः कचिद्पि च ऊज्ञापरिगतैः 
कचिद्धूरित्रस्तः कचिद्पि च लीकाविकसितेः । 

कुमारीणामेतैर्म द्नसुभगेनत्रवलिते 
स्फुरनीलाब्जानां प्रकरपरिकीणों इव द्शिः ॥ ४॥ 

कचिदिति। कवित्कुनवित्सभूभजैशुकुरिरेचितास्यभूव्यापारसहितेः । कचिद्पि 
च रूजया परिगतेः प्रत्यावत्तेश्व । खानुकूल्यप्रकाशकरित्यर्थ; ।त्दुक्तम---सन्रीडा- 

लोकनेनैव खानुकूल्यप्रकाशनम? इति | क्विद्धूरित्र॒स्तेवेहुलभयसंश्रान्ते: । कि 
दपि च लोलाभिगतप्रद्मागतविछासविशेषैहतुना विछसितेः कमनीयेः उज्वरूवा 
तथा मदनेन सुभगः मनोहरैः । विरक्तसयापि चित्तक्षोभकरेरित्सर्थ: | 'यहरीना- 
द्विरक्तो5पि क्षुम्यते तत्समन्मथम? इति लक्षणात्् । एतेः उत्तप्रकारैः कुमारीण- 
तरुणीनाम् । उत्पराक्षीणामिति सावः । 'वयसि प्रथमे” इति ढीपू। नेत्रवलितिनेय- 
नविलासेर्दिशः स्फुरतां विकसतां नीछाव्जानां नीलोत्पलानां प्रकरैनिंकुरुम्मेः परि- 
कीणो इव व्याक्षिप्ता इव लक्ष्यन्त इति शेषः । प्रस्िद्धक्रियाध्याह्र॒दोष इत्माह 
वामनः--हिज्वाध्याहार इत्यत्र। अन्न नयनविलासानां प्रियजनादिवख़ुद्शनचापल् 
बिना आालम्बनात्कुतूहरं नाम ःव्ञारचेश्टितं सूच्यते--कुबूहरू रम्यद्शे चापल 
परिकीर्तितम इति लक्षणात् । भुकुव्यादीनां रक्षण प्रगेवोक्तर् । तथा-नयनव- 
लनक्रियया, विकीर्णत्वकियोत्मेक्षणाह्ुगक्रियानिमित्तक्रियाखरुपोत् क्षा । “यन्ान्य- 
दपिं-संवन्धादन्यत्वेनोपकीर्तितम् । ग्रकृत॑..हि.सवेत्याज्ञासासुस्ेक्षां अचक्षते ॥* 
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इति लक्षणात् । तया च नयनानां नीछोत्पल्साम्यं गम्यते | तेन चोपमा च्य- 
ज्यत इल्नलंकारेणालंकारध्वनि: । शिखरिणीदृत्तम ॥ 

अध यहुक्तमुह्दंपतविभावश्वतुर्विध इति, तन्र प्रथमोदिशिलम्वनगुणकथनमुत्त- 
रत्र करिष्यत इत्युपेइ्य 'स्मतेन-'इल्यादिछोकत्रयेण काश्रिच्छुज्ार्वेशः केचि: 
दुभावाः संचारिणश्र वर्णिताः । इदानीं तु तदलकरण विवश्षुखस नेसरगिकाहाय- 
भेंदेन द्वेविष्यादाह्येकसनुपदमेव रूक्ष्यत इति मनसिक्त्वा संप्रति मैसर्गिक 
मण्डनमाह-- 

चक्र चन्द्रविकासि पडुजपरीहासक्षम्ते छोचने 
वर्ण: स्वर्णभपाकरिष्णुरलिनीजिष्णुः कचानां चयः । 

वक्षोजञाविभकुम्भविश्वमहरो शुर्वी नितस्वस्थली 
वाचां हारि च मार्देव थुवतिष्ु खासाविक मण्डनम्॥ ५ ॥ 

वक्मिति। चन्द्रवद्विकसति ताच्छील्येनेति चन्द्रविकासि । सुन्द्रमित्यथः । ता- 
च्छील्ये णिनिः । वर्क बदन च। पछुजानां परिहासक्षमे अवृहेलनसमर्थ । तत्स- 
इशी इति यावत् । छोचने नयने । परिहासेल्त्र 'उपसगेस्थ घज्यमलुष्ये वहुलूम' 
इति दीघेः । खर्णमपाकरिष्णुः । खर्णम् 'पुष्पसूलेु वहुऊुम? इति छुक् । तद्पा- 
करिष्णु: । तत्सद॒श इलथः । एतेन पप्मिनीत्व॑ सूच्यते--कापि चाम्पेयगौरी” 
इति लक्षणात् । वर्णो देहकान्तिश्व | तथा अलिनीनां शज्नाह़नानां जिष्णुजयशी: 
लः । तत्संनिभ इसर्थः । “ाजिस्थश्र ग्लुः इति ख्लुप्रयय:। कचानां चयः- 
केशपाशश्थ । इसकहुम्भयो्िंध्रमहरी विछासहारिणो । करिवरशिरःपिण्डकल्पा- 

विल्यर्थः । 'कुम्मी ठु शिरसः पिण्डी? इत्ममरः । वक्षोजी कुचकुम्मो च | गुर्वी 
दुभेरा । 'वोतो ग्रणवचनात” इति डीप् । नितम्बस्थडी । कटिपश्ाद्भायश्व । 'प« 

खाधितम्बः द्लीकव्याः! इत्यमरः । 'जानपद-? इस्यादिना आकतिसात्रे ढीपू। 

हरतीति हारि मनोहरम् । पूर्ववृष्णिनिः। वाचां सार्दव वाद्माधुयेम् । मधुरकोम 
लालापथेसर्थ: । एतत्सवे युवतिष्तु खाभाविक खभावस्तिद्धमू । 'तत आयतः! 
इंति ठकू | सण्डनम् | तरुणीनामेतन्ैसर्गिकारुकरणमिल्यरध: । अन्न चन्द्रविका- 
सीह्ादिशव्दाः प्रायश३ साहश्यवाचका: । अत एवोपसालुंकारः । तदुक्तमाचा- 
येदण्डिना--'सपघते जयति द्वेष्टि हसतीष्येलसूयति । तदन्वेलनुवश्लाति-तच्छी- 
लवि-निषेधति-। तब्चेवानुकरोतीति शब्दाः्साइइयवाचकाः ॥' इति । शादूल- 
विक्रीडितम् ॥ 

अथालम्बनगुणयीवनमाह--- 

र्मित किंचिस्पुन्धं सरकूतरलों दृष्टिविभ्व+ 
परिस्पन््दों चाचामसिनवविदासोक्तिसरसः 

गतानामारस्स$ किसकसयितलीरापरिकर+ 
स्पृदास्यास्तारुण्य क्रिसिव न हि रस्ये सुगदशः ॥ ६॥ 
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स्मितमिति । स्मिते मन्दह्मसः किंचिदीपन्मुग्ध सुन्दर भवतीति यथायोग- 
मध्याहार्म् । 'मुग्धः सुन्दरमूढयो/ इस्मरः । वाल्ययोवनमध्यस्थत्वेन तरुण्याः 
आगल्म्याभावात्स्ितस्पेपन्मुग्धलमुक्तमिल्ववगन्तव्यम् । दृष्टिविभवो विलोकनस- 
पत्तिः सरलू अकुटिलं थथा तथा तरलश्नच्॒लो भवति । बाचां परिस्पन्दों वाग्ब्या- 

पारोडषपि अमिनवा नूतना विलातसा यासां ता था उक्तयों बचनानि तामिः सरसो 

रसयुक्तः । रुचिर इति यावत्। भवति । गतानां गतीनाम्। कतेरिक्तः | आरम्भ 
उपक्मः । किसठयितः पहवितः। तारकादित्वादितचू । लीलापरिकरों विछासस- ' 
मृद्धियेस तथोक्तः | विछाससंवन्धवन्धुरों भवतीत्यर्थ:। अतस्तारुण्य यौवन सप- 
शब्द मृगदृशस्त5ण्या: संवन्धि किमिव किंवा रम्यं मनोहरं न हि भवति। सर्वमपि 
रम्यमेव भवतीलर्थः । इये मुग्धा नायिका--'उद्ययोवना मुग्धा लज्ाविजितम - 
न्मथा' इति लक्षणात् । अतन्र छोकद्येषपि शछाध्यविशेषणयोगादुदात्तता नाम 
गुग।--हाध्येविशेषणियोंगो यस्थराश्र ख्वाडुदात्तता' इति लक्षणात् । शिखरिणी- 
चृत्तम ॥ 

अथ चश्लःप्रशृतिपडिन्द्रियाणामत्रैव झोक्रोत्तरप्नतिनियतविपयान्वर्णय ति-- 

द्रण्व्येषु किमुत्तम सगदशः प्रेमप्रसन मुर्ख 
प्रातव्येष्वपि कि तदास्ययचनः श्राव्येपु कि तद्धच+ । 

कि स्वाच्रेपु तदोप्ट पल्तवरलः स्पृश्येपु कि तद्पु- 
ध्येय कि नवयोचर् सहृदये! सर्चच्न तह्िघ्रमः ॥ ७ ॥ 

द्रश्च्येष्विति । अन्न प्रश्नोत्तरमालिकयान्वयः कायेः । द्र४्ठ योग्यानि द्रध्व्यानि 
तेष॒ दशनीयेष्ठ बसु । योग्यार्थे तव्यप्रद्ययः । उत्तमं श्रेष्ठ चस्तु किमिति प्रश्न: । 
प्रेमप्रसभे अनुरागविकसितम् । प्रेमदायील्वर्थः । द्रवीभूत॑ मनो यत्र दशने प्रेम- 
बायिनि! इति छक्षणात् । मगदशस्तरुण्यः मुखम् । वदनसिल्यध; । एचमुत्तर- 
त्रापि। चक्ष:प्रीतिकरत्वादिति भावः । प्रातव्येपु आध्रातव्येपु किमुत्तम मि ति प्रश्न । 
तदास्यपवनस्तस्थाः तरुण्याः आस्पवनो सुखमारुतः । तस्मेव प्राणतपंणत्वादि- 
ति भाव: । यद्यपि प्राणेन्द्रियविषयों गन्धः, न तु पवनः तथापि तस्याः पद्मिनी- 

जातित्वात्तदास्यपवनस्थ तस्त् सेक्रमणात्'वीणाःश्रूयन्ते, भेंयेःश्ूयन्ते, पुष्पाण्याप्रा- 
यन्ते” इत्यादिवद्वन्धसंवन्धिनि पवने तद्मेस्योपचरितत्वान्न विरोधः। भ्रान्येषु भो- 
तब्येष्ु । अत्र योग्यार्थ यत्म्ययः । एवमुत्तरच्रापि । उत्तम किमू । तदचस्तस्ता- 
स्वरुण्या बचः ग्दुमघुरभाषणम् । तस्येव श्रवणानन्दकरत्वादिति भावः। खादयेपु 

अनुभवयोग्येषु उत्तम किमू । ता ओछः पकव इव तस्थ रसः । अधरामग्रतमि- 
लर्थ: । तस्थेव रसनेन्द्रियतृप्तिहेतुत्वांदिति भावः । स्पृर्येषु स्पशनयोग्येषु वस्तु 
उत्तम॑ किम | तस्रा वपुः । कुसुमसकुमारशरीरमित्यर्थ: । तस्मैव निरुपमल- 

मिन्द्रियसोख्यावहलवादिति भावः । उत्तमं ध्येय॑ ध्यानाईं किम ध्यातव्येष्विलयर्थः। 
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नवयौवरन तरुणीनवतारुण्यमेव । तस्मेवालन्तमनोरञ्ञकत्वादिति साचः । सथ 
स्वेथा मुख्य ध्येयमाह--सहदयहदयाह॒सिः । रतिकजनेरित्थ: । सर्वन्न स्चै- 
देशेषु सकलकालेपु वा तस्वास्तरुण्या विश्रमा बिलासा: । ध्येया इति शेप: । सत्र 
तत्तस्स्िद्धविषयाणामेकनत्र समध्विणेनान्महास्शज्ञारपरितोपातिशय उक्त: । एते- 
नास्या लोकोत्तरमामिरुप्य सूच्यते । तथा चोत्तमविषयाकाब्विसिविंशिश्तरुणी सै- 
भोग एवं कर्तव्य इति फलितार्थ: । तत्न प्रश्नोत्तरयोश्रातुयोतिशयार्थमसक्ृलत्रिव- 
न्धनाइुदाचार्ुकारमेदः--उत्तरात्मश्न*उन्रेयोज्यन्न अश्नोत्ते तथा । बहुध्ष च 
निवध्येते तडुत्तरमुदीयेत्ते ॥९ इति-।' शार्दूलबिक्रीडितम् ॥ 

अथासां मुखायरुंकरणवर्णनद्वारा सफललोकसंमोहकूलमाह--- 

एताश्चवलद्धऊयरस॑दत्तिमेखलोत्थ- 
झंकारनूपुरपराजितराजहंस्पः । 

ऊुपेस्ति कस्य न सनो विचर्श तरुण्यो 
वित्रस्तमुग्घदरिणीसचशीः कटाक्षेः ॥ ८ ॥ 

एता इति । चलन्लो गतिवचित्र्याद्वलमाने ये वलूयसंहतिमेखले वलयसंहतिः 
कड्वणश्रेणि: । मेख़लाशब्देन काश्वीवाचिना तन्निवद्धा: किंकिण्यो लक्ष्यन्ते | तदु- 
त्थस्तडुतन्ो यो झंकारो झणझणस्तेन नूपुराभ्यां सज्जुलनिनादमजीराभ्यां च॑ 
पराजिताः तिरहक्ृता राजहंः कलहंसाड्वा यामिस्ताः । कलनादसुन्द्रसन्द्- 
गमनराजहंसरमणीया इस्र्थ:। “राजहंसो दपश्रेष्ठ कादम्वकलहंसयो/ इति 
विश्व: । 'जातेरख्रीविपयादयोपधात” इति डीप् । शेपिकस्य कपो वैभाषिकलान 
अयोगः । एताः पृवोक्तास्तरुण्यः किंचिदूनविंशतिवापिंका: स्तिय इत्यथेः। 
विन्नस्ता चकिता मुग्धा श्रीढा च या हरिणी कुरद्टी तत्सद्शीः । तद्विकोकननि- 
भैरित्यर्थः । कठाक्षेरपाज्नवीक्षणेः । एतेनेतासां पतद्मिनील सूच्यते--“चकितस- 
गद्गामे ग्रान्तरक्ते च नेत्र! इति लक्षणात् । कस मनो विवश संमोहितं न कुर्वे- 
न्ति। सर्वेस्यापि कुर्वन्त्येवेद्वथं: । तरुणीलक्षणमुक्त रतिरहस्ये--'बाला स्ात्योड- 

जाव्दा तडुपरिं तढुणी विंद्यतेयोवर्द्ध्वे प्रोढा स्वात्पलपश्चाशद्वधि परतो इंद्धता- 
मेति नारी ! वयोलक्षणमुक्तम--“निदाघशरदोरववा ला पथ्या विधयिणो भवेत्। 
हेसन्ते-तरुणी योग्या प्रठा वषोवसन्तयोः । संततं सेच्यमानापि चाला प्रथयते 
बलम्.।? इति। अन्न राजहंसीपराजयस्स साहश्यपरयवसानादेका उपमा। हरिणी- 
सह्गैरित्यत्र चान्या । अनयोः परस्परनैरपेक्ष्यात्सजातीयसंसष्टिः । एताथ 
मध्यसा नायिकाः--“ढलामसन्मथमध्यस्था सध्यमोदितयोवना” इति लक्षणात् । 
चसनन््ततिलकादत्तम् त 

कुछुमपट्टकलड्डि-तदेहा 
गौरपयोधरकसम्पितहारा । 

नृपुरहंसरणत्पद्पझ 
कं.न चशीकुरुते सुचि रामा ॥ ९ ॥ 
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कुछुमेति । कुछ्रुमपद्देन काइमीरजकर्दमेन । 'अथ कुछुमम् । काइमीरजन्मा- 
प्रिशिखम), 'पड्ोघ्छ्ी शादकदेमों इति चोभयत्राप्यमरः । अथवा घुछणापर- 
पर्यायकुडुमकुछमरजितचन्दनपद्लेन 'कुछ्रुम॑ घुठणम्र! इत्यमिधानरत्लमालायाम् | 
यद्दा कुछुमेन चम्पकेन सिन्दूरापरनामस्शह्वास्भूषणाख्यह्रवद्रव्यविशेषेण च । पि- 
न्दूरं भागसंभवम् । चीनपिष्ट च गान्धारं पड :खारभूपणम् ॥ इद्ममरः | कल- 
छ्वितश्रिह्नितो देहो यस्थाः सा । कुछुमसिन्दूरादिरज्ञकद्रव्यश्यद्गारिताकारेलर्थ: 
अत एवं गौरयोररुणयोः । यद्दा पद्मिनीत्वाच्छीफलसच्छाययोः--खनयुगलम- 
निन्यश्रीफलभ्रीविडम्ति! इति छक्षणात् । प्रयोधरयोः कुचकुम्भयोः ऋम्पिताश- 
लिता हारा मुक्तावलयों यस्तराः सा तथोक्ता । नूपुरो मजीरावेव हँसी हंसाविव 
नूपुरी वा ताभ्याँ रणती शब्दायमाने पदे एवं पद्मे पद्मे इव पदे वा यस्ताः सा । 
अत एवं रुपकोपमयोः साधकवाधकग्रमाणाभावात्संदेहसंकरः । रामा उन्दरी 

भुवि क॑ पुरुष न वशीकुरुते न खायत्तीकुरुते । जितेन्द्रियमपि खायत्तीकुष्त 
इत्यथः । 'बश आयत्ततायां च! इति विश्वः | अमूततद्भावे च्विः । “ऊ्योदिच्चि- 
डाचश्वा इति गतिसंज्ञायाम् 'कुगातिप्रादयः” इति समासः । भत्र सुप्सुपेलनजु- 
दत्तेः । अन्न हाराणां कम्पितत्वविशेषणेन पयोधरयोरल्यन्तपडुत्व॑ सूच्यते अन्यथा 
कम्पनायोगात् ! तेन चात्युत्कटयौवनसंपत्तिश्व गम्यते । पयोधरयोश गौरत्व- 
विशेषणेन रुपसमद्धिव्यज्यते । एवेनालम्बनगुणलाभ उक्तः । एवं कुड्डमपड्ेलय- 
नेन तटस्थाहीपनभावः कथितः । तथा हारनूपुरात्मकालम्वनालुकरणमश्युटटड्लि- 
तम् ,रणत्पद्पग्रेत्ननेन सूचितो लीछायतिविशेषर्पाशुभावश्च । तथा-चैवंविध- 
सामभीसमुछसितेन “आसिरूप्यमकाठिन्यमद्भानां चातिसादवम् । एवसादियुणा- 
बस्था अथमे थोवने भवेत् ॥? इत्युक्तता 'कृताघराह्ञसंस्कारा सवीकेलिु छालसा! 
इत्युक्तवेष्टाविशिष्योवनपरिपूर्णन रमयतीति रामेति व्युत्पतत्या लोकोत्तरलावण्य- 
संपतन्तेनालम्बनविभाचेनोदिते शशज्ञाररसार्णवे को वा न निमलनतीति भाव: । अन्न 
हाध्यविशेषणयोगादुदात्ततानामा ग्रुण: । ढक्षण तृक्तम्। तथात्यन्तसुकुमाराथ्- 
संदर्मितत्वात्कैशिकी द्त्तिः--/अलन्तसुकुमाराथसंदभी कैशिकी मता! इति 
लक्षणात्। दोधकदत्तम्--“दोघकहत्तमिदं भभसा यो! इति रक्षणात् ॥ 

अयैतासां प्रागल्म्य वर्णयति-- 

नून हि ते कविवरया विपरीतवाचों 
थे नित्यमाइुरवलछा इति कामिनीस्ता$ । 

याभिर्विकोछतरतारकदृष्टिपातै+ 
शक्रादयो5पि विजितास्त्ववकाः कथ्थ ता+ ॥ १० ॥ 

नूनमिति। ते कविवराः कवीश्वरा विपरीतवाचो व्यत्यस्तवचनाः नून॑ सत्य हि। 
ते क इल्चाशड्डायामाह---ये कविवरास्तराः प्रसिद्धाः कामिनी: अवछाः इबेला इति 
निल्यमाहुः हुवे । वर्णयन्तीलयर्थ: ! त इति संवन्धः । 'ब्रुव: पश्चनामादित आाहो 
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ख्रुवः” इति उसादेशः । ब्रुव आहादेशश्व । कथ॑ विपरीतवाच इज्याशझ्ञ तासां 
प्रागल्स्य साधयतिं। यामिः कामिनीसिविंलोलतरा अतितरलासतारकाः कनी- 
निका येषु ते तथोंक्ता ये दृष्टिपाता लोचनश्रसारासईक्प्रेरणे: । “कतृकरणयोस्तृ- 
तीया” इति तृतीया | 'तारकादणः कनीनिका” इल्ममरः । शक्रादय इन्द्रादयोड- 
पि। किमुतान्य इति भावः । विजिता निजिता: | खायत्तीकृता इल्यर्थ: । तासु 
कामिन्यः कथमवला: कुतो हुर्वलाः । किंतु प्रचला एवेलर्थ:। वीक्षणमात्रेणैवे- 
ऋाध्युलमिनीनां वलिए्ठत् कि वक्तव्यम् । अत एतासां दौर्व॑ल्यप्रतिपादकाः 
कवय एवं दुवेलवाचो न तु ता इति भावः। अत्नोत्तरवाक्यार्थस्त ॒पूर्ववाक्या- 
थैंसमर्थेकल्ाद्मक्यार्थहेतुक काव्यलिज्लमरुंकारः--'हेतोवाक्यपदाशेत्वे काव्य- 
लिबन्नमुदाहतम” इति लक्षणात् । वसनन््ततिलकाइत्तम ॥ 

अथ कामदेवस्थ कामिनीकिंकरत्वमुझेक्षते--- 

नूनमाशाकरस्तस्या: सुघ्रुवो मकरध्वजः । 
यतस्तन्नेन्रसंचारसूचितेषु पवर्तते ॥ ११॥ 

नलमिति । मकरध्वजः कामदेवस्तस्थाः प्रसिद्धायाः पूर्वोक्ताया वा सुभ्रुवः 
कामिन्या: । जातावेकबचनम्। सुश्नुवामित्यर्थ: । आज्ञा करोतीत्याज्ञाकरः किंकरः। 
“जनो हेतु'- इत्यादिना ट्य्नत्यय: । नूनमित्युत्रेक्षायाम् | कृतः । यत्तः कारणा- 
तख्ाः सुझुवो नेत्रसंचारेण दृष्ठिप्रसारेण सूचितेषु संज्ञापितेष अवर्तते । यथा 
लोके खामिदश्सूचिते शत्यः अवर्तते तद्गदिद्यथें: । अतः कामिनीनां नूनमर्य 
किंकर इति भावः । फामिनीकटाक्षमात्रेणव जनस्प मन्मथावेशसंभवादियसु- 
स्ोक्षा । सा च नूनमिति व्यज्कसद्भावाद्वाच्या | -तदुक्रमू--भन्ये “शक्ल ध्रुव 
नून प्राय. इत्येवमादिमिः । उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्देरिवशव्दो5पि' त्तादशः १ इति। 
एतेन तासामप्रतिहतजगद्वशीकरणसामश्य व्यज्यते । अनुष्ठप् ॥ 

अथ रागिणः शलेपबैचिब्यात्कामिनीप्रशंसापरं बचने संवोधनमभिधायाह 
द्वाभ्याम्-- के 

क्रेशाः संयमिनः श्रुतेरपि पर पारं गते लछोचने 
अन्तवैक्रमपि स्वभावशुचिभिः कीणे द्विजानां गणिः । 

मुक्तानां सतताधिवासरुचिर बक्षोजकुम्माविमा- 
बित्थं तन्वि वपु+ प्रशान्तमपि ते राग करोत्येव नः ॥ १२॥ 

केशा इति। केशाः शिरोह॒ह्ः संय्तिनः संयताः सम्यड्टियमवन्तश्ष । छोचने 
अपि श्रुतेः पर पारं क्णोन्तविश्नान्तत वेदान्तपरिशीलनतात्पर्य च गते | अन्त- 
चैक वक्राभ्यन्तरसमपि खमावतः निसग्गोच्छुचितिः शुम्नेः पवित्रेश्व द्विजानां 
दनन््तानां विश्रार्णा च। 'दन्तविपध्राण्डजा द्विजा:” इत्यमरः । गणैः कीण व्याप्तम् । 
इसी एव इति हखनिर्देशः । वक्षोजकुम्मी कुचकुम्मी मुक्तानां मौक्तिकहाराणां 
जीवन्मुक्तानां च सतताधिवासेन निरन्तरावस्थानेन संततनिवासेन च रुचिरी. 
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'मुक्ता तु मौक्तिके मुक्त: शआप्तमुक्तों तु मोचितः इत्युमयत्रापि विश्वः । अतः" 
हे तन्वि, इत्यमुक्तप्रकारेण ते वपुः शरीरं प्रशान्त प्रसन्मम् । वैराग्यसाधनसंप- 
त्तिमद्पीति यावत्। वा दान््त-'इत्मादिना निपातः । नोइस्लाक रागमनुरक्तिम। 

| 

संभोगामिलापषमेवैति यावत् । करोति उत्पादयति । न तु वैराग्यम्रिति विरोध:। « 
स चोक्तरीद्या आभातितत्वाद्वरोधाभासो5लंकारः--जाभासत्वे विरोधस् विरो- 
धाभास इष्यते” इति लक्षणात् । सच शेपप्रतिभोत्यापित इति तयोरद्वात्रि- 

भावेन संकरः। छोचने अन्तर्वकमिलत्र प्रगह्मलातकृतिभावः। ईद्वेन्रि- 
बचने प्रगृह्ममः इति पग्रह्मसंज्ञ । शादूलविक्रीडितम् ॥ 

मुग्धे धालुष्कता केयमपूर्वा त्वयि दृश्यते । 
यया विध्यसि चेतांसि गुणैरेव न सायकेः ॥ १३॥ 

मुग्ध इति । धनुः प्रहरणमस्थ धालुण्कः धन्वी । 'प्रहरणम् इति ठकू। इसु- 
सुक्तान्तात्क: । 'धन्वी पनमुष्मान्धानुष्क: इसमरः । तस्य भावसत्ता । हे मुपे 

सुन्दरि । 'सुग्धः सन्द्रमूढयोः” इल्ममरः । यद्वा हे उदययौवनभावे, त्वय्यपूर्वा 

अदृ्चरा । असाधारणीति यावत् । धानुष्कता दृ्यते। इये धाउष्कता का की- 

हशी । न ज्ञायत इत्यर्थः । कुतः । यया धाहुष्कतया हेतुना चेतांसि युवजनम- 
नांति । दुर्लक्ष्यणीति भावः । ग्रुणा मौव्यों रूपग्रोवनादयश् । तैरेव विध्यत्ति 
संग्रहरस्ति । सायकैः वागैसु न विध्यसि | यतः लोके धाजुष्काः प्रौढया एवं सुल- 
क्ष्याण्येब लक्ष्याणि वाणैरेव विध्यन्ति, त्व॑ तु मुग्धाषि इुलक्ष्याण्यपि लक्ष्याणि 
मौर्वीसिरेव विध्यसीति छृत्वा त्वदीयधानुष्कताया अपृर्वत्वादक्षेयत्वमित्रि भाव: । 
ज्रीणां हुपयोवनगुणसंपत्तिरेव परप्रहरणसाधनमिति फलितार्थ: । अन्न पूर्ववाक्या- 

धंसोत्तरवाक्यार्थसमर्थितत्वाद्माक्यार्थहितुक काव्यलिज्ञम्। तच गुणयोः 'छेपसिन- 

त्तिकामेदाध्यवसायमूलातिशयो क्तिनिन्यूंडमित्यनयोरज्ञाज्षिभावेन संकरः । तेन 
च असिद्धाद्धानुष्काडुपमानाहुपमेयभूतमुग्धाया आधिक्यप्रतीतेन्यतिरेको व्यज्यत 
इत्यलंकारेणालंकारघ्वनिः । भवृष्टप् ॥ 

अथार्दिशतिसमाप्ति कामिन्युद्देशेनोक्तान्यल्वन्तानुरागिणां. अशसावचना- 
न्याह--- 

सति भदीपे सत्य्ो सत्छु तारामणीनदुघु 
बिना में झगशावाक्ष्या तमोभूतमिदं जगत्॥ १४ ॥ 

सतीति । अदीपे आर्थप्रकाशदीप्तार्चिषि सति विद्यमानेईपि । अम्ो तथाभूते 
वह च सत्यपि । 'सल्यके! इति पाठे त्रिकोकग्रकाशके सूर्य सत्यपि तथा तारा- 
मणीन्दुष्र तिमिरनिरासकत्वेन अतिद्धेषु नक्षत्रपत्मरागादिमाणिक्यचन्द्रेष सत्खपि 
तया असिद्धया पूर्वीनुभूतया वा सझगशावस्त्ध वालहरिणस्थेवाक्षिणे यस्मासया 

प्रियतमया विना । 'बहुत्ीहौ सवध्यक्ष्णोः खाज्नात्वच! | पिद्दौरादिभ्यश्र इति 
ढीपू । इद जगन्मे मम तमोभृतमन्धकारमयम् । लक्ष्यत इति शेष: | तख्या एव 

सम मयनज्योतिट्ठादिति भावः । अत्रान्धकारनिराकरणसमर्थत्वेन अफिड्धे अदीपा- 
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दिकारणसमुदाये सत्मपि तन्रिरासरूपकायोजुत्यानादिशेषोक्तिररुंकारः--“तत्सा- 
भग्यामनुत्पत्तिविशेषोक्तिनिंगयते! इति लक्षणात् । तथा प्रदीपादिसद्भावेडपि 
तमोभूतत्वमिंति विरोधश्व व्यज्यते । तेन चार महामोहान्धत्व॑ वस्तु गम्बत 
इसलंकारेण वस्तुघ्वनिः । दत्त पूर्ववत् ॥ 

उद्तत्त: स्तनभार एप तरले नेत्रे चले भ्वलूते 
शगाधिष्ठटितमोष्ठ पल्चमिद् कुवेन्तु चाम व्यधाम्। 

सोभाग्याक्षरमालिकेव लिखिता पुष्पायुधेन स्वये 
मध्यस्थापि करोति तापमधिक रोमावलिः केन वा॥ १५॥ 

उद्त्त इति । उद्दत्तोइल्नन्तवतुल: उत्पथगतश्व॒ । एप इति पुरोवर्तिनो हस्त- 
निर्देश: । सनभारश्र । तरछे ढीलाविलोले चपले चेति गम्यते । नेत्रे । चले 
रेचितादिविछासचबले स्थैयेविहीने च भ्रुछते च । रागेन लोहित्येन मात्सयेण 
चाधिष्टितम्। तद्भूयिष्ठमित्यर्थ: । 'रागश्व रक्ते मात्सय क्ेशादी लोहितेषु चः इत्यु- 
भयन्नापि विश्वः शाश्वतथ्थ । इद्मिति निर्देश! । ओछठपक्कषवं अधरकिसलय चेत्ये- 
तानीति शेषः । व्यथां मत्तःपीडां कुर्वन्तु । नामेति कुत्सायाम्। खलानां परपी- 
डाकरणस्थ खासाविकत्वादिति भाव: । किंतु पुष्पायुधेन कामदेवेन खय॑ खहस्तेन 
लिखिता सोभाग्याक्षरमालिका सौभाग्यव्यज्ञकपुण्यवर्णपद्िरिव स्थितेत्युस्रेक्षा ।. 
तथा सध्यस्था अवलम्रग्रदेशविरमा त्टस्थापि सा रोमावकिः रोमराजि: केन वा 
हेतुना अधिक ताप॑ करोति मनः संतापयति | विशिश्तटस्थस्र परसेतापकरणा- 
नोचित्यादिति भाव: । अन्न पूर्वार् उद्दत्तत्वादिपदाथानां 'छेषभज्ञया खाभाव्येन 
शव विशेषणगत्या पीडाकरण पदार्थ प्रति हेतुत्वकथनात्पदार्थहेतुकमेक काव्यलि- 
हम । उत्तरावे तु तटस्थपदार्थस्य शछेषभज्नमव केन संतापयतीलाक्षेपपदार्थ प्रति 
हेतुवकथनादपरं व। तचोक्तोस्प्रेक्षया सापेक्षितत्त्वात्संकीर्णम्। तत्पूवेवाक्यकाव्य- 
लिल्ञेन नेरपेक्ष्यात्संसज्यत इसनयोः सजातीयसंसष्टिः । एतेन स्तनसारादेलोकी- 

त्तरलावण्यसंपन्नत्वमल्यन्तजनसंमोहकत्वेन सूच्यते । शादूछविक्रीडित इत्तम् ॥ 

भुखेन चन्द्रकान्तेत महानीलेः शिरोरुहैः । 
करास्यां प्ररागाश्यां रेजे रलमयीव सा ॥ १६॥ 

मुखेनेति। चन्द्रकान्तेन इन्हुसुन्द्रेण चन्द्रकान्तमणिरूपेण चेति गम्यते। मुखे- 
न च महानीलैरतिमेचकेः सिंहलद्वीपसंभवेन्द्रनीडेश् शिरोरुहेः कुन्तलेश्व । 'सिं- 
हलखसाकरोड्ूता महानीलाखु ते स्घताः इति भगवानगस्तः । तथा पद्मस राग 

इव रागो ययोखतो त/भ्यां पद्चरागरूपाश्यां च कराभ्याम् । सा सुन्द्री रलमयीच 
रज्नरूपेव रेजे । 'तत्मकझृतवचने मयद्र! 'टिट्वाणजू-! इल्यादिना ठीप्। अनुष्टप्]ा 

शुरुणा स्तवभारेण सुखचन्द्रेण सास्वतता । 
शनेश्वराभ्यां पादाश्यां रेजे श्रहमयीच सा ॥ १७॥ 

गुरुणेति । गुरुणा दुमरेण गीष्पतिरूपेण च । 'गुरुखु गीष्पती श्रेष्ठे गुसे पितरि 
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दुमरे? इत्युभयत्रापि शब्दार्णवे । खनभारेण व भाखता प्रकाशवता भास्करेण 

चे। 'भाखान भास्करसूर्ययोः” इति विश्व: । मुखमेव चन्द्रस्तेन व । इनिश्वराभ्यां 

मन्दगमनाभ्यां शनेखराख्यग्रहाभ्यां पादाभ्यां च सा अहमयौीव रेजे । प्रक्रि- 

या तु पूर्ववत् । भत्र 'छोकद्वयेडपि 'छेषमहिम्ना रत्मयत्वग्रहमयलोल्क्षणात् 

शछेपसंकीर्णयमुस्म्रेक्षा तया चासा लोकोत्तराकाररूपलावण्यसौन्दयेकान्तिविशेष- 

भाग्यसौंभाग्यादिसकलकल्याणगुणामिरामत्व॑ गम्यते । एतच् मदीय-सज्वारश्क्ा- 

टके रुक्मिणीवह्ृसव्याख्याने “निधिमयी झहमयी इलत्र विस्तरेण प्रपश्चितमि- 

तीहोपरम्यते । अनुष्टप् ॥ 

तस्याः स्तनी यदि घनो जघने च हारि 

चक्र च चारु ठव चित्त किमाकुलत्वम् । 

पुण्य कुरुष्व यदि तेषु तवास्ति चाञ्छा 
पुण्यैविंना न हि भचन्ति समीहिताथोंः ॥ १८ ॥ 

तस्या इति । तस्थास्तरुण्या: खनोौ घनौ निविडो यद्यपि । जबरन कटिपुरोभा- 

गश्न हारि सनोहारि यद्यपि । 'ज्ीकव्याः छीवे तु जघने पुरःइलमरः । बरक्रच 

चार मनोहज्ञ यद्यपि । हे चित्त, तव आकुलत्व॑ लोछपत्व॑ कि किमर्थम्। मास्तवि- 

त्र्थः । तावम्मात्रैणासंभवादिति भावः । तहिं कि कर्तव्यम्रियत आह--तेइु 

स्तनादिपु तब वाड्छा संभोगामिलाषो5स्ति यदि वर्तते चेत्, तर पुण्य सत्कर्म 

कुरुष्व समाचर । कुतः । पुण्यैर्विना समीहिताथी वाड्छिताथों न भवन्ति हि खछ। 

ज्योतिशेमादिसत्कमीचरणेन रम्भासंभोगवत्केनचित्पुण्यविशेषेष तवापि तत्सं- 

भोग: संसविष्यतीति भावः । अथोन्तरन्यासारुंकारः । वन्तन्ततिलका ॥ 

अथ विलासवर्णनं निगमयति-- 

इसे तारुण्यश्रीनवपरिमलाः प्रौद्खुरत- 
प्रतापप्रारम्भा: स्रविजयदानपतिभुवः । 

चिर॑ चेतश्लोरा अभिनवविकारैकगुरवो 
विलासव्यापाराः किमपि विजयन्ते सगदठशाम ॥ १९॥ 

इमे इति। तारुण्यश्रियो योवनसंपदो नवपरिमला नूतनपरिमऊप्रायाः । तद्ृद- 
मिव्यज्का इलर्थ: । यद्वा तारुण्यश्रियो नवो5पूर्वः परिमलः सौभाग्यविशेषो येपां 
ते तथोक्ताः | प्रौदसुरतं प्रचण्डरतिखत्र यः प्रतापः सामथ्य तस्य प्रारम्भा उप- 
क्रमाः स्मरस जगजित्वरस्प मन्मथस्प विजयदाने अतिभुवः लम्नकाः। 'स्युलेप्काः 

अतिभुवः इत्ममरः । यथा प्रतिभुवः अधमणीत् धनमुद्ृत्य उत्तमणोय दातुं सम- 
थोतथा इमेडपि दिग्विजयमाहृष्य स्मराय दातुं समथों इल्र्थः । चिरं चिर- 
काल्मारभ्य चेतश्ोराः चित्ताकर्षफा: | मनोहरा इति यावत् । असिनवविकारै- 
राकस्मिकमयकम्पानुकरणादिप्रत्यमयौवनविका रेरेकगुरवो उत्यन्तभूयिष्ठा सगदहशां 
तरुणीनां संवन्धिन इसे पूर्वोपचार्णिता विलासव्यापाराः शबद्वारचेश्विशेषाः किमपि 
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अनिवोच्यतया विजयन्ते स्वोत्करपण वर्तन्ते । “विपराभ्यां जे:” इत्यात्मनेपदम् । 
शिखरिणी वृत्तम् ॥ 

प्रणयमधुराः प्रेमोदारा रसाश्रयतां गताः 
फणितिमचुरा मुग्धभाया। प्रकाशितर्समदा: | 

प्रकृतिखुभगा विस्मस्भाद्रो: सरोदयदायिनो 
रहसि किमपि स्वेराकापा हरन्ति सुगीदशाम् ॥ २० ॥ 

प्रणयेति । “विद्धम्भे परमां काष्टामारूढे दशनादिसिः । येनान्तरन्न दृवति स 
स्नेह इति कथ्यते 0? इत्युक्तलक्षणः ललेहः अणयशब्देन विवक्षितः । तेन प्रणयेन 
मधुरा: संतापहराः । 'शीतछीकियते तापो येन तन्मधुरे स्छततम? इति लक्षणात् । 
प्रेम्णा अनुरागविशेषेण उदारा र॒म्याः । मनोहरा इति यावत् । रसाभ्रयतां श्य्षा- 
रासदल् गताः | शह्वारससप्रसरोहतिता इत्मर्थः । फणित्या संदर्सविशेषेण मधुराः 
माधुयगुणयुक्ताः । अरृतप्राया इलर्थ: । झुग्धप्राया: सौकुमायभरिताः । श्रुतिर- 
छका इलर्थः | प्रकाशितो5सिव्यक्षितः संसदः संभोगौत्सुक्य यैस्ते तथोक्ताः । 
अकृतिसुभगा: सभावरुचिराः विद्वम्भाद्न विश्वासपरिश्ताः अतएव स्मरोद्यदा- 
सिनो जितेन्द्रियस्पापि सन्मथोद्रेकावहाः झूगीदशां संचन्धिनः स्वैरालापाः । न- 
मोक्तय इति यावत् । रहति किमपि दरन्ति । यद्वा रहसि स्वैरालापा इत्न्वयः । 
'किमपि हरन्ति । थद्वा अनिर्वाच्यतया मनोहरा भवन्तीद्यर्थः । अन् शछोकट्ठये5पि 
समर्थसहिष्णोः *रज्ञारस्स पाठसमयेघ्प्याखायमानलादस्तवेहिःस्फुरणेन द्वाक्षापा- 
क्ोघ्नुसंघेयः--द्वाक्षापाकः स कथितों वहिरन्तःस्फुरद्रसः? इति लक्षणात् । तथा 
'छेपप्रसादादयो दृण्घ्यावार्योक्ता दश प्राणाश्ष प्रायेणान्न सन्ति ते निपुणैरभैया 
इति संक्षेप: । प्रकरणेइस्मिन्प्रायशों नायकानुकूला दक्षिणाथ्ानुरु॑धेयाई-- एक 
यत्तोइनुकूलः स्थात्तुल्योब्नेकत्र दुक्षिण:” इति लक्षणात् | हरिणी बृत्तम् 0 

इति श्यज्ञारशतकव्याख्याने स्लीप्रशसा नाम अ्रथमा विंशतिः । 

अध संभोगवर्णनम् । ह 

अथ संभोगविप्रलम्भभेदविभिन्नयो: खद्वास्योम॑ध्ये संभोगशक्गवारं सप्रपश्च- ८ 

भुत्तरन्न वर्णयिष्यन्नादी विग्नलम्भशज्ञारमेकेनाह-- 

विश्रस्थ विश्रम्य चनठुमाणां 
छायाझु तन्ची विचचार काचित् । 

स्तनोत्तरियेण करोडतेन 
निवारयन्ती शशिनो मयूखान ॥ २१ ॥ 

विश्रम्येति। काचित्तन्वी छशाही वनहुमाणां छायाउु चन्द्रातपरहिताधःअदेशेपु 
विभ्वम्य का पुनः पुनः श्रमसपंनीय । वीप्सायां द्विमोवः । छाया लनातपे 

सु, त्रि, ७ 



द्टि सुमाषितत्रिशयां 

कान्तौ' इति विश्वः । विचचार संचचार । केलीववर्सचारस विरहिजनविनोदो- 
पायत्वादिति भावः । कथंभूता सती । करोड्धतेन इस्तोत्क्षिप्तिन सनोत्तरियेण 
कुचकुम्भाच्छादनपटाखलेन शशिनश्रद्धस्स मयूखान्किरणान्ू । आतपानिति 

यावत् । निवारयन्ती निराकुबन्ती । औष्मोष्मणो व्यजनेनेवेति भाव: । चन्ध- 
किरणानां विरहिणीजनसंतापकरत्वात्तन्िवारणोक्तिः । एतेन दशावस्थापक्षे पष्टी म- 
न्मथावस्था | तथा च चतुर्थी जागारावस्था | तथा उत्तरीयेण शशिमयूखानामनि- 

धारणीयत्वविवेकासावाचित्तविश्रमप्रतीतेः कामशाल्नोक्तद्वादशावस्थापक्षे दशमी 
उन्प्तादावस्था सूच्यते । तन्वीत्यनेन काइयोवस्था च कथिता । तदुक्तमू-- 
“इछ्यनःसद्मसंकल्पो जागरः कृशता रतिः । हीत्यागोन्मादमूच्छोन्ता इत्यनन्न- 
दशा दुश-॥ इति । कामशात्नोक्तासु--“चक्षुशप्रीतिमनःसक्श संकल्पो5थ प्रला- 
पिता । जागरः कारइय॑मरतिल्ँजालागोडथ सज्वरः ।-उन्मादो-मूच्छैन चैव मरण 
श्वरम॑ बिदुः ॥” इति । इये च विरहोत्कण्ठिता--“चिरयत्यधिक कान््ते विरहो- 
#कण्ठितोन्मनाः' इति लक्षणात् । उपजातिगशत्तम् ॥ 

अथ संभोगश्ज्ञारः । स च वाह्यभ्यन्तरभेदेन द्विविधः। वात्सायनेनाप्यस्स 

द्विविधस्मापि प्रकारान्तरेण द्विविधत्वमुक्तम--“वाह्ममाभ्यन्तरं चेति सुरतं-द्वि- 
विध॑-स्मृतम् । तत्राय॑ चुम्बनाश्डेषनखदन्तक्षतादिकम् । द्वितीय सुरत साक्षान्ना- 
-नाकरणकल्पितम् ॥? इति । ततन्र भ्रथमालिज्ननरूपं सोपस्करमाह द्वाभ्यामू--- 

अदर्शने दर्शनमात्रकामा 
इृष्ठा परिष्वज्षखुखैकलोला । 

आलिक्लितायां पुनरायताध्या- 
माशास्तहे विग्रहयोरसेद्म् ॥ २२ ॥ 

अद्शेन इति। अन्न यत्तच्छव्दाध्याहारेणान्वयः कायेः । अदर्रने प्रियतम- 
विषयकद्शनाभावे सति । क्वचित्यसब्यप्रतिषेधेषपि नचज्समास इष्यते । यथा अद्- 
औनमश्रवणमभाषणमजुब्चारणमितद्यायमियुक्तोक्ते:। दशनमात्र एव कामो $सिलापो 
यर्त्राः सा तथोक्ता । तावन्मान्राभिदाविणीद्यर्थ: । ततो दृष्ठा । प्रियत्तमसिति 
ओोषः । परिष्वज्ञसुखे आलिज्लनजनितसुस्ते एक मुख्य यथा तथा लोला सतृष्णा । 
“लोलश्वज्सतृष्णयोः इल्ममरः । था। आयताक्षीति शेषः | तस्यां आयताक्ष्यां 
कणोन्तविभ्नान्तकोचनायां प्रियतमायां पुनरालिद्वितायां संपरिष्वक्तायां सत्याम् । 
विश्रहयोः शरीरयोः । “शरीर वष्मे विश्नहः' इत्यमरः । अमेद॑ ऐक्य आशासहे। 
ताह्ग्गाढालिब्ननसुखमनुभवितुममिलषामहे इल्थ्थ: । 'तयथा प्रियया जिया संप- 
रैष्पक्तो न बाह्य किंचन वेद नान््तरमेवमेवार्य पुरुषः? इत्यादिश्रुतेः। अियतमगाढा- 
क्िज्ञनपरिष्वज्ञविगलितवेश्यान्तरत्वेन त्रह्मानन्द्सब्रह्मचारिसुखविशेषसंभवात्तथा- 
विवालिज्ञनाशंसन .युक्तमेवेति भावः । तदुत्त रतिहरसे 'तत्सौरुय परतत्त्ववेदन- 
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महानन्दोपम मूढधीः को वा निन्द॒ति सूक्ष्ममन्मथकलावैचित्यमूडों जनः! 
इति। अन्यन्राप्युक्तमू--'प्रौदालिश्ननचुम्बनामितसुर्ख अच्छन्नवेदान्तरम! इति ॥ 
वृत्ते पूवेवत् ॥ 

एवं परमानन्दाजुसंघायकत्वेन परिष्वक्ृस्थापवर्गत्वमुक्त्वा संप्रति खरगेरूप- 
त्वमाह-- 

मालती शिरसि ज़ुस्मणं मुखे 
चन्दन वपुषि कुछ्ुमाविलम | 

चक्षसि प्रियतमा मदादस 
खरगे एव परिशिष्ट आगमः ॥ २३॥ 

. मालतीति | विरफ्ति मारुती । जातीकुसुमसालिकेल्मर्थ: । 'सुमना मारती 
जाति, ुष्पे जातीप्रदृतय:” इत्युभयत्राप्यमरः । 'पुष्पमूलेष चहुरूम! इति 
लक । मुखे जुम्भ्ण मदनमदजनितजृम्भश्व । 'जुम्ससु भिछ्यु जुम्भणम्? इत्स* 
मरः । यद्वा संभोगोत्सक्यसूचकरागपिलासस्फूर्तिश्च । वपुषि कुडुमाविल काइमी- 
रजमिश्नितं घुरणरसमस्॒णितं वा चन्दन पाटीरपई चे । वक्षसि संदालसा मंदेन 
भन््धरा प्रियतमा गाढालिद्वितमत्तकाशिनी' च। इत्येषोर्ये समुदायः खगेः 
खर्गेशव्दवाच्य आगमः । एतद्यतिरित्तसर्गामिधायकशा्ज्न तु परिशिष्टः सदा- 
नमिज्ञत्वादसुख्यः । खगेपदवाच्यमुख्यार्थवोधशज्य इत्यथंः । अन्यथैतत्खगैत्वे- 
नैव वदेदिति भावः । खगेसमानसोख्यग्रदोध्यमेवेति परमार्थ: । रथोद्धताइ- 
त्तम---राज्नराविद रथोद्धता गो? इति लक्षणात् ॥ 

अथाभ्यन्तरसंभोंग वर्णेयितुमुपकम ते-- 
धराउता मेति सनागनागतरख जातासिला्ं ततः 

सत्नीर्ड तदनु शथोद्यममथ प्रध्वस्तघेये पुनः । 
प्रेमाद् स्पृदणीयनिर्मररदःक्रीडाप्रगढ्स ततो 

निःसद्भाह्विकषेणाधिकखुख रम्यं कुललीरतम्॥ २४ ॥ 
प्रागिति । शक आरम्मे मनाक् अल्प मा मेति मास्तु मारित्विति निषेघवचनेन 

अनागतः अनुत्न्नः रसोज्नुरागविशेषों यर्स्मिखतू । मौग्ध्यादिति भावः । ततो 
निषेधानन्तरं जातो5छ्ुरितोडइमिलापो वाब्छा यस्मिंसत्तथोक्तम्। तद्न्वमिलाषा- 

नन्तरम् । 'अनुलेक्षणे' इति कर्मप्रवचनीयलाद्धितीया । नीचीविसेसनादियु मन्दों 
* झमनभावों ब्रीडा तया सह सम्रीडम् । 'तेन सहेति तुल्ययोगे' इति वहुजीहिः | 

'ोपसजनस्प! इंति सहशच्दुय सलम् | अथ व्रीडानन्तरं छथोथर्म निराकरणे 
शिथिरप्रयत्षस्। पुनरुयमनाभावानन्तरम् । पुनःशब्दोअत्रानन्तयीर्थक: । प्रध्वर्स 

* विगलितं पैये आतिलोम्यलक्षणं यरिमिसत्तथोक्तम्। अद्जीक्तामिमुख्यमिसर्थः | 
ततः ग्रेमाई प्रणयरसपरिष्ठतम् । ततः स्पृद्वणीया अन्योन्यममिकषणीया निर्भेरा 
उद्देलाश् या रहःकीडा एकान्तकेलयः। विश्नम्भविद्वारा इत्यथः । तामिः प्गरल्म 
प्रौद्म । ततो निःसत्ने वा प्रतिवन्धेन अन्लावकर्षणेन कुचायवयवमदनेन अधिक 
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उ्ख॑ परमानन्दों यरमिसत्तथोक्तम् । कुलस्रीर्त खत्नीसंभोगः रम्य॑ सुन्दरम्। 
अलन्तमनोहरमिति यावत् । एतच प्रथमसमागमपरत्वेन द्वष्व्यम् । अन्यथोक्त- 

व्यवहारासंभवादिति भावः । कुठशंब्दव्याइत्तिंभोगत्वादिसारभ्य (१) प्राग- 
ल्म्यघटितत्वेनोक्तविलक्षणत्वादन्याइशो द्रष्व्यः । नायिका तु मुग्धा । नायकत्तू- 
त्मो5नुकूलः कामतन्नेपु निपुणः । अन्यथोक्तक्रमसंभोगासंभवादिति मन्तव्यम् । 
संसोगलक्षणमुक्त-रतिरहस्ये--“अनुकूली नियेवेते यन्नान्योन्ये विछासिनी । दशे- 

, नस््पर्शनादीनि स संभोग उदाहत्तः 0! इति । अन्न मा मेति वागारम्भसूचितरलु- 
भावैजाताभिलापतित्युक्तेन रत्माख्यस्थायिभावेन सम्रीडमिल्यनेनोपलक्षितैः संचा- 
रिभावेः अविशिष्टविशेषणयथायर्थ मानेरनुभावादिविशेषः कुलन्ली इत्युक्तेनाल- 
म्बनविभावेन प्रतीयमानो रससावेनामः झक्कारो निःसम्राज्ञविकपेणाधिकसुस- 
मिल्लनेन परितोपातिशयं प्राप्रोतीति वेदितव्यम्। शार्दूलविक्रीडितम् ॥ 

अथ यदुक्तम् 'नानाकरणकल्पितम” इति, तत्र नानाकरणानि चैनुका दिव- 

न्थविद्येपाः । तेपां मध्ये एक चन्धविशेष॑ विवशुत्तदनुकूलमुपरिसुरतमाह--+ 

उरसि निपतितानां स्रस्त्रम्मिलकानां 
मुकुलितनयनानां किंचिडुन्मीलितानाम् । 

उपरिसुरतखेद्स्विन्नगण्डस्थलाना- 
मधरमधु वधूनां भाग्यचन्तः पिबन्ति ॥ २५॥ 

उरसीति। उरसि निपतितानां पुरुषायितवन्धवशाद्वक्ष-स्थलमधिष्ठितानाम् । 
अतएव स्नतधम्मिन्कानां रतिरभसविश्ठथकचप्रचयानाम् । “भम्मिलः संयता: 
कचा: इत्मरः । मुकुलितनयनानां सुखपारवद्याह्लानुभावानुकरणाद्वा विनि- 

भीलितलोचनानाम् । तथापि किंचिहुन्मीलितानां ईंपन्मुकुलितलोचनानाम् । 
अन्यथा अनौचिद्यादिति भावः । अतएवं उपरिसरते यः खेदः श्रमस्तेन खि- 
न्नानि खेदाद्रोणि गण्डस्थलानि यासां तासाम् । “भ्रम: खेदो हि रत्यादेजीतः 
खेदादिभूमिकत? इति लक्षणात् । वधूनां प्रियतमानां संवन्धि अधरमधु अथ- 

राग्तं भाग्यवन्तः भाग्यशालिनः पिवन्ति । क्षीमुखत निजमुखसांमुख्यादक्ले- 

शेनाधरं चुम्बन्तीलर्थ: । एतच्र पुण्यकृतामेव संभवति, न त्वन्येपामत एवं 
साग्यवन्त इत्युक्तम् । तथा वाह्मसुरतविशेषरूपसपि सुम्बनमारम्याभ्यन्तरा- 
जतया कथितमित्यवगन्तव्यम् । पुरुषायित॒रुक्षणमुक्ते रतिरहस्ये--स्वेच्छया 
भ्रमिणि वल़मे तथा योपिदाचरति पूरुपायितम्! इति । नायिकाख़ु प्रगल्भा+-- 
“ज्जरमन्दीकृतत्रीडा श्रढा संपूर्णयोचना” इति लक्षणात् । नायिकाः कामत्तत्त्व- 
कुशलछा अनुकूलाध । खभावोक्तिरलँकार:--खभावोक्तिरसी चार यथावद्वस्तु- 
वर्णनम्” इति लक्षणात् । मालिनी वत्तम् ॥ 

अथ ज्ञानपूर्वक एवं सुरतानुभवः सार्थक: न त्वन्य इलाह--- 

आमीलितनयनानां यः सुस्तरसो5ज्ु संबिदं भाति । 
मिथुनैमिथो5्वघारितमवितथमिद्सेव कामनिरवेदणम् ॥ २६ ॥ 
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आमीछितेति । आमीछितनयनानां सुखपारवस्याइरसुकुलितनयनानां यूनां 
यः झरवरसः सुरताखादः संविदं अनु ज्ञानमनुस्लल भाति । अयमेताहश इति 
ज्ञानयोचरतया अतिभातीलर्थः । इदमेव ज्ञानपूर्वकसु रतानुभवप्रतिभानमेद अवि- 
तय अव्यर्थम् । सार्थकमित्वरथः । कामस्य सन््मधथस्य कामपुरुषार्थस्य वा निवेहर्ण 
प्रतिष्ठाामम् । उज्नीवनसिति यावत्त् । न त्वन्यदाभासत्वादिति भावः । मिथुनैः 
रसकः स्लीपुरुषेः । लीपुंसी मिथुन द्वन्द्ृम! इस्मरः । मिथोज्न्योन्य अवधारिद 
निश्चितम् । अनुभविनामेचार्थनिश्चयसंभवादिति भाव: । ज्ञानपूर्वकसरतानुभव 
एवं कामपुरुषार्थ इति फलितार्थ: । अत इत्यंभूतसरतमेव कर्तव्यम, न त्वन्या- 
इश्म् ] तस्र छेशमात्रफलकलादिति तात्पयम्। आयीश्त्तमेदः ऐ 

अथ छुरतावर्धि कथयन्रियमर्यति--- 

इृद्मल॒चितसक्रमश्र पुंसां 
यदिह जरास्वपि मान्सथा विकारा) | कि 

तद॒पि थ न करूत॑ नित्तस्विनीनां े 
स्तनपतनावधि जीवित रत चा ॥ २७ ॥ 

इद्मिति । इद्ास्सिद्वोके पुंसामिद्मनुचितं अन्याय्यं अक्रमो निर्मेयोदा च। 
किमिद्मित्लाशज्ञायामाहई--जरासु । चारषकावस्थाखपीलयर्थ: । सान्सथा विकाराः 
सरतव्यासज्ञाः झता इति यत, । इद्मिति संवन्धः । किंठु यौवनावधिकसुरतत- 
मेव न्याथ्यं मयौदागोचरं चेल्म्थः । तदुपरिवर्तिसुरतस्माभासत्वादिति सावः। 
तथा नितम्बिनीनां छ्लीर्णा च तदनुचितम् । कि तदिसत आह--स्तनपतन 
अवधि: सयोदा यस्र तत्तथोक्ते जीवित जीवन वा रठं वा सुरत्त वा न ऋृतमिति 
यव् । ब्रह्मणेति शोषः । तदिति संचन्धः: । द्लीणां तावत्सनपतनावधिकमेव 
जीवन कतेच्ये, छुरतमपि तद्वधिकमेव, अन्यथा “तारुण्ये पत्रपश्चाशद्वधि 
परतो दद्धतामेति नारी” इति कामशाक्लोक्तेडेद्वनां संगोगानईतवात, '्जेद 
न्लकुलोड्ूतां इद्क्नीं कन्यकां लजेतः इति निषेघस्मरणात्, 'आलिह्न्न लम्ब- 
पयोधराणां ञ्लीणां च दुःख त्रयमेव भूमौ” इति लम्बस्तननितम्धिनीसंभोगस् 
दुश्खरुपत्वान्ेति साच: । यथाह साध: 'अयसतिजरठा+ प्रकामसुर्वीरलघुनिलू- 
म्विपयोधरोपरुद्धा: ! सततमसुमतामगम्यरूपाः परिणतिदिक्रिकासरटीविंसतिं ए 
इति । अन्न ज्लीणां पुरुषाणां च यौवनकृतसुरतभेव रमणीयमिति तात्पयैस । 
पुष्पिताआइत्तम---अयुनि न युगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्ष 
पुषिताग्रा' इति रक्षणात् ॥ | 

बहुक्चे सुरतानुगुण्येन योवनसालन्तावश्यकल्व॑ तन्निम्निवर्णयति । तन्नादौ 
विरप्रवासनिर्विण्णानां राजसेवातत्पराणां यूनां वचनमेतत--- 

राजस्तृष्णास्वुराशेर्न हि जगति गतः कश्चिदेवाबसातन 
को बा्थों<्थैं; प्रभूतेः स्वचपुपि गछिते चौवने साजुगगे 
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गच्छामः समग्र तावह्विकसितकुमुदेन्दीवरालोकिनीना- 

माक्रम्याक्रम्य रूप झटिति न जरया लप्यते पेयसीनाम॥२८॥ 

राजश्रिति । हे राजन, जगति अस्पिहोके कप्मिदेव कश्चिदृपि पुमान् । 

तृष्णा धनछिप्सा सा एवाम्युराशिः समुद्रतय अवसान पारं न गतो हिन 

ग्राप्तः खल । किंतु मम एवेसर्थः । तृप्णाया अपरिस्छिग्त्वादम्बुराशित्वरुप- 

णम्् । भय यावत्काहितार्थलामेषपि न तेः प्रयोजनसिद्धिरिययाहुः । अमूत्तः 

अचुरैः । 'पमू्त पचुर प्राज्यम! इसमरः । अर्थैरषनेः को वार्यः कि प्रयोजनम् । 

न किमपीलर्थः । अकिंसित्करत्यादिति भावः । “अर्थोडभिषेयरेवस्तुप्रयोजन- 

निमृत्तिपु' इत्ममरः । फरिसिन्कथभूते सति । खबपुपि निजशरीरे ( अधिकरणे ) 

सानुरागे संभोगेच्छाजनके अनुरागसहिते वा यौवने गलिते सति को$र्ध इति 

संबनन््धः । धनलाभादपि यौवनमेवास्मा्क॑ बीय इत्यर्शः। अतस्तापत्तत्यूवमेव 

सप्म खरदँ प्रति मच्छामों यास्रामः । यावत् यद्वधि विकपितानि उत्कुशनि 

फुमुदानि कैरयाणि इन्दीवराणि नीलोत्पछानि च तत्सदक्षान्यालोकानि मेत्राणि 

जासां सनन््तीति तथोक्तानाम्। सितासिताज्भदलूमनोहरनयनानामिलर्थः । 'सिते 

फुमुदफैरवे । इन्दीयरं थे नीछेडस्मिन! इत्युभयन्नाप्यमरः । प्रेयसीनां प्रियत- 

मारना संबन्धि रुप यौवनप्रयुक्तसीन्द्य जरया आकरम्याक्रम्य क्षटिति अश्नसा । 

'साज्मटित्यधसादाय! इसमरः । न लप्यते न ऐियते । तावदिति संचन्धः | 
अन्यथा शशकापाये विरूसननवद्वमननैष्फल्यादहुद्धस्तीगमननिपेधाणेति भावः । 

अयावत्तावच्य साकल्येब्वधो मानेषवधारणे” इत्ममरः । त्तग्धरावत्तम् ॥ 

अथानर्थमूलमाह--- 

रागस्यागारमेक नरकशतमहाडुःख्संप्राप्तिहेतु- 
महस्पोत्पत्तिचीज जलधरपटल शानताराधिपस्य । 

कन्द्पेस्पकमिन्न प्रकटितविविधरपए्टदोपप्रवन्ध॑ 
लोके5स्मिन्न ह्मनर्थवजकुरूमवन योवनादन्यद्स्ति ॥२९॥ 

रागस्येति । रागस्य भात्सयंस्प एक अगार॑ मुख्यायतन अनुरागैकस्थानम्रिति 
चा। तथा नरकशतेपषु निरयपरम्परास यानि महादुःखानि तीमयातनास्तेपां संत्रा- 
पिहेतुः प्राप्तिताधनम्] भगम्यागमनादिदुष्कम प्रवर्तेकत्वा दिति भावः । मोहर्य रुय- 
न्तरासक्तिरुपस उत्त्तियीर्ज जन्मकारणम् । 'हेतुनो कारण बीजम्! इत्यमरः । 
ज्ञानताराधिपस प्रवोधचन्द्रअ जलूधर॒पटढ अभ्नवृन्दम् । ज्ञानप्रकाशमतिवन्धक- 
मिल्यर्थ:। कन्दर्पस॒ कामदेवस्थ एक मित्र मुख्यबन्धुः । तदुद्रेककमित्यर्थः । प्रकटितो 
विविधो नानाविधः स्पष्ट: प्रकाशश्व दोपप्रवन्धः पातकर्संबधों य्र॒ तत्तथोक्तम्। 
यथोवनम्रिति शेष: । अतोशसलोके तस्पायोवनादन्यत् इतरत् अनथीनामुक्तवि- 
घानां जजस्त समूहर्य कुलभवरन उत्पत्तिनिकेतन नास्ति हि । शद्मेवाह्मस्तान- , 
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थैमूलमिल्यर्थ: | तदुत्तर--यौवनं-घनसेपत्तिः प्रशुल्लमविवेकिता - एकैकमप्य- 
नथोय-किमु-यत्र व्वतुध्यम्-॥' इत्ति4-इत्ते -पूवेवत् 4 * 

इत्यंभूते यौवने कश्षिदेव निर्विक्रिय इ्याह-- 

शज्ञारदरुमनीरदे प्रखमरक्ीडारसस्तोतसि' 
प्रयुन्नभ्रियवान्धने चतुरवाड्युक्ताफलोदसन्वत्ति । 

तन्वीनेन्नचकोरपावेणविधी सौभाग्यलूध्मीनिधो 
धन्य+ को5पि न विक्रियां कलयते प्राप्ते नचे यौचने ॥ ३० ॥ 

शब्बारेति । शज्ञारः संभोगविप्रल्म्भहपदज्ञाररस एवं हुमी इक्षस्तस्थ नीरदे 
,. अम्जुवहें | अद्जरित्नकन्द्लितित्वपक्नवितत्वपुष्पितत्वरूपावस्थामिं: परिषोषावचह 

इत्मथः । प्रसुमरो व्यापनशीछो यः क्रीडारसो मन््मथकेलिरसस्तस्प स्लोतसि पर- 
धाहे । अविच्छेदेन प्रव्तेक इत्सथः । अथवा प्रसमरक्रीडानां रसलोतसि रसप्र* 
वादे । यथेच्छाविद्ारान्वत इब्र्थः (१) | प्रर्मरेलन्र 'रघस्मदः क्मरचू' । प्रद्यु 
म्रस्थ कन्द््पस्य॒प्रियवान्धने आप्तवन्धों । खार्थेइणू प्रद्ययः । 'प्रचुम्नो मीनके- 
तनः । कन्दपों दर्षकोइनज्ञः इत्ममरः । चतुरवाचो निपुणवाक्यान्येव मुक्ताफ- 
लानि मौक्तिकमणयः तेषामुदन्द॒ति समुद्र । सरससंद्वापोत्पत्तिनिकेतनमूत इस्सर्थ:; । 
“डदन्वाजुदधो च! इति निपातनात्साधुः । समुद्रस्प झुक्ताकरलमु्ते रल्शाल्षे-- 
“करीक्षुजीमूतवराहशह्लसत्याहिशुक्तयणैववेणुजानि । मुक्ताफलानि अधितानि 
लोके तेषां ठु झत्त्युद्धवमेच भूरि |! इति । तन्वीनां विछापिनीनां नेत्राण्येव च- 
कोराः चन्द्रिकापायिपक्षिविशेषास्तेषां पादेणविधो पूर्णचन्द्रे । तद्दुछासक इल्थः । 
पर्वेणि भवः पार्वण इति वि्नहः । “विधुर्विष्णी चन्द्रमसि” इत्यमरः । सौभाग्य- 
लष्ष्म्याः सौन्दयसंपदो निधो निधाने । कदाचिदपि खावस्थानन्ददशायां सौ- 
न्द्येलक्ष्मीः क्षीयत इत्र: । ने यौवने नूतने वयसि प्राप्ते सति कोडपि धन्यः 
कश्चिदेव सुकृती विक्रियां मन््मथविकारं न कलयते न प्राप्तोति । ईैद्शस्तु विरल 

इति भाव: । शोकद्दयेषपि निरवयवरूपकारुकारः । शादूलूविश्नीडितम् 0 

यदुक्त योवनस्थानर्थमूलत्व॑ तत्कामिनीपरित्यागेड्यन्तदूरापासमिद्याशह््त 
तासामपरित्याज्यतां त्रिमिवेणयति-- 

संसारे5स्मिन्नसारे कुतपत्तिसवनद्वारसेवाकलडझ- 
व्यासह्नव्यस्तचैय कथममलठियो मानस संविद्ध्युः | 

यद्येताः प्ो्यदिन्दुयुतिनिचयभतो न स्यथुसस्मोजनेत्राः 
प्रेहचत्काश्चीकलापाः स्तवनसरविनमन्मध्यसाजस्तरुण्य। ॥३१॥ 

संसार इति । अमलूधियों निरमनेठ्मतयों महान्तः सानसे विज सनः असारे 

'निस्सारे अस्सिन्परिवर्तेमाने संसारे कलब्नादिपोषणव्यासज्रूपे कुटपतिभवनद्वार- 
स्थ कुत्सितराजसन्दिरिस् प्तिहारस्स सेवा अचुवर्तनमेव कलझोडपवादः तत्रयों , 

व्यासज्ञ: अद्यासक्तिस्तेन व्यस्तं चैथ घीरत्वं-यस्तर॒ तत्तवोक्तम् ५ रैदक्टकमोसत्ता- 
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त्वान्मलिनमिल्यर्थ: । कर्थ संविदध्युः कुयु)। न कथचिदपीद्यर्थः । कि न ल्ाे- 
दिद्यत आह--श्रोयन् उदित्वरो य इन्दुः तस्त॒द्युतिरिव घुतियंपां तानि चन्द्र- 

घवलानि माजिष्ठानि वा । उद्द्धिशेषणसामथ्यात् । तानि निचयाति भड्डुशानि 
विश्वतीति तथोक्ताः । अम्भोजे इव नेत्रे यासां ताः। प्मपलाशविश्ञाललोचना 
इलर्थः । प्रेह्नत्काश्यः करणद्रशना एवं कलापा भूषणानि यासां ताः । यद्दा 
काश्यो भूपणानि यासां ताः । 'कलापो भूपणे वहेँ” इलमरः । स्तनभरेण कुच- 
कुम्भगौरवेग विनमन्ति अचनतानि मध्यानि वलमानि भजन्तीति तथोक्ताः । 
पीवरकुचाः कृशोदर्यश्रेत्वर्थं: । एतेन सौन्दयोतिशय उत्तः । एवाः प्रसिद्धास- 
रुण्यो चुबतयः न स्थुयेदि न भवेयुयंदि तहिं कर्थ संविदृध्युरिति संवन्धः । 
अतो विशिष्टतरुणीनां वियमानत्वादेव सुधियो5प्येबंभूता भवन्तीलर्थः । तस्मा- 
त्तरण्यो दुष्परिदरा इति भावः । तदुक्तम--“असाथाविह संसारे दुवोरे मक- 
रध्वजे । कुछे व कामिनीमूले का वा स्वात्यरेकल्पना ॥'इति । अत्नोत्तरवा- 
क्यार्थस्य पूर्ववाक्यार्थसमर्थकहेतुत्वात्काव्यलिन्नभेदः । खग्धरा ॥ 

सिद्धाध्यासितकन्द्रे हरतृपरुऋन््धाचरूग्णद्रुमे 
गद्गभाधोतशिलातले हिमवतः स्थाने स्थिते श्रेयसि । 

कः कुर्वीत शिरः प्रणाममलिन स्लान मनस््वी जनो 
यह्धिचस्तकुरज्ञशावनयना न स्युः स्सराखं ख्ियः ॥ २२॥ 

सिद्धेति । तिद्धेयोगिमिः अध्यासिता अधिष्टिता कन्द्रा गृह यरिंसिसत्तथो- 

क्ते । एतेन तपःसिद्धिहेतुत्व॑ सूच्यते । हरस्प नित्यसंनिहितस्थ यो श्रपो वाहन- 

भूतो महोक्षस्तस्र॒ स्कन्घेन अंसपीठेन । ककुदेति यावत् । अवरुग्णाः भम्मा मा 

यरिमन् तत्तथोक्तम्। 'रुजो भज्जे! कर्मणि क्त:। “ओदित्तश्व” इति निष्तानत्वे णत्वमू। 

एतेनाखिलप्रेय:प्रदृशिवसां निध्यमु क्तमगश्नाघोतानि गन्नाग्क्षालितानि शिलातला- 
नि यस्मिनू तत्तथोक्ते । एतेनात्यन्तपविन्रत्वमुक्तम् । अतएव भ्रेयसि श्रेष्ठ भ्रेय- 

स्करे वा हिमवतो गिरेः संवन्धिनि स्थाने अदेशे स्थिते सति । को वा मनखी सुमे- 

धाः धीरो जन: । प्रशंसायां विनिः । शिरो निजोत्तमाहं प्रणामेन कुतृपतिपादवन्द- 

नेन मलिन कलड्वितम् । अतएव म्लान॑ उत्कर्पहीन कुर्वीत । 'मलिन मानम” 

इति पाठे मान निजामिमान ( कर्म ) शिरःप्रणामेन निजोत्तमान्नविनमनेन मलिन 

अतिष्ठाहीनं कुवीत । न को5्पीतद्यर्थः । कुतः । ययस्मात्कारणात् विन्नस्तकुर- 
ब्शावनयनाः पद्मिनीजातित्वाचक्तितवालहरिणेक्षणा: भतएवं समराज्न॑ महावीरस - 

स्मरस््र जगह्विजयसाधनभूतवाण इत्यर्थ: । छिड्ठवचनव्यत्ययो निद्यमनपुंसकत्वेन 

जालभिश्रायेण वा 'विदाः प्रभाणम्” इत्यादिवहश्व्यः । इत्युक्त आकर । लियः 
न स्युल्नेत् । अतः अमोघमदनशज्नभूतज्नीणामपरित्याज्यतया विद्यमानत्वादेव 

मनखिनामपीह्दुरवस्थापत्तिरेति भावः । इत्तमुक्तम् ॥ 
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संसार तब परयेन्तपद्वी न द्वीयसी । 
अन्तरा दुस्तरा न स्थुयदि ते मद्रिक्षणा:॥ ३३ ॥ 

संसारेति । हे संसार, तव पयेन्तपदवी अवसानसीमा न दवीयसी न दविष्ठा 
भवति । न दूरतरेति यावत् । किंतु नेदीयस्मेवेल्यर्थ: । दूरशब्दादीयसुनि “उगि- 
तश्च” इति डीप्, 'स्थूलदूर-” इत्यादिना पूवेयणादिपरलोपः । कुत्तः | ते तब 
अन्तरा भध्ये दुस्तरा महानय इब तरितुमशक्या:। “ईपहु-” इत्यादिना 
खत्प्ययः । मदिरेक्षणाः ज्लियः न स्थुयेदि न संभाविताब्ेत् । न दवीयसीति 
संवन्धः । संभावितलादेव दवीयसीत्यर्थ: । एतेन संसारपारगमनग्रतिवन्धिन्यः 
ल्विय इत्युकम्। तत्परिद्यागे तु श्रेयःसंभव इति भावः । पूर्वशहोकेइप्यन्नापि च 
पूर्वत्तरछोकवत्कायेमुन्नेयम् । अनुष्टप् ॥ 

इत्य॑ स्रीणां परिहरत॑मशक्यत्वे तदासक्तस्य कुततः श्रेयःप्राप्तिरित्माशड्ायाँ 
तदलन्ताल्याज्ययोरप्यैहिकामुष्मिकफलसाधनलमेवेति सनसि कछुल्ा तदुभय- 
मिदानीं तावननिरूपयितुं प्रतिजानीते--अथ पक्षद्ववनिरूपणमिति । अथ खस्रीणां 
परित्याज्यक्नकथनानन्तरं. पक्षयोः विरतक्तयनुरक्तिहपपक्षयोः द्ववस्स॒निरुपण 
क्रियते तत्प्रकारमार्विशतिसमप्तेवणयत्ति--- 

, दिश वनहरिणेश्यो चंशकाण्डच्छवीनां 
कवलमुपल्कोटिच्छिन्नमू् कुशानाम्। 

शकयुवतिकपोलछापाण्डुतास्वूलवल्ी- 
दुलूमरुणनखाज्ः पादित वा वघूभ्यः ॥ ३४ ॥ 

दिल्लेति । हे जनेल्ध्याहाय॑म् । बने पुण्यारण्ये हरिणेश्यः कुरंगेम्य: । तपः- 
प्रसक्तया निर्भीकत्वेन तेपां समीपवर्तिलादिति भाव: । डपलकोव्या निशित- 
पापाणग्रान्तेन च्छिन्नानि छूनानि मूलानि यस्त्र तथोक्तम् । तत्र लवित्रादि- 
साधनान्तरासंसवान्मूछानामुपलकोरिच्छिनत्वमुक्तम् । वंशकाण्डस्स वंशकरी- 
रख उछविरिव उवियेषां तेपाम् ! सरसानामित्यर्थ: | कुशानां कवलन आस था 
दिश । तपश्चवरणानुसमय इति शेष: । अथवा वंधूभ्यः प्रियतमाभ्योइरुणनखा- 
नामग्रेः पाठितं शकलित शकयुवतीनां शकाख्यदेशीयतरुणीनां कपोलवदापाण्ड 
आ समन्ताद्वर्ू यत्ताम्बूलवह्लीदुल नागवद्लीपत्न तद्दा दिश | उंसरणसमय इंति 
शेष: । उतक्तोभयमेव परमसोख्यनिदान उसयन्न नान्यदिति सावः । एव्सुत्तरत्रापि 
यथायोगमूहनीयम् । अन्न नखानामारुषण्यग्रहण महाभाग्यलक्षणत्वेन छुखिल्ल- 
बोतनार्थम्् । तदुक्त सामुद्विकैः--पाणी पादतलके रक्ते नेन्रान्त्थ् नखस्तथा। 
ताडजिहाघरोष्ट च सप्तरक्तः सुखी भवेत्.! इति । मालिनी 0 

असारा5 सर्वे ते विश्तिविस्सा: पापविषया 
जुशुप्स्यन्तां यद्वा नचु सकरदोषास्पदमिति | 
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तथाप्येतद्धूमी नहि परदितात्पुण्यमधिक 
न चास्सन्संसारे कुचलयदशो रस्यमपरम्॥ ३२५॥. 

असारा इति | ते ग्रसिद्धा: सर्वे पापहेतुत्वात्यापाः विषयाः शब्दादय:, 
त्क्वन्दनवनितादयों वा । असाराः अस्थिराः, निःसारा वा इति । सारो बले 
सिरांशे चा इलमिधानात् । तथा विरतों परिणतिसमये विरसाः अनर्थकरा इति 
वा । यहां सकलदोपासदम्, रागद्रेपमोहाबशेपदोपा इति वा । “जास्पद 
अतिष्ठायाम! इति निपातनात्छुडागमः । लिब्नवचनव्यल्ययस्तु पूर्ववद्धश्व्यः । 
जुगुप्खन्तां परिल्ज्यन्ताम् । परिल्ागे परमउुखछाभादिति भावः। तथा च॑ 
वक्ष्यति--खर्य ल्क्ता होते शमसुखमनन्त विद्घति! इति । “युपेनिन्दायाम्र 
इति सन्नन्तात्कमंणि यक्ति विधो छोटि तड़ः । तथाप्युक्तप्रकारे विषयाणां जुगु- 
प्खलेज्प्वेतद्मौ अस्पां भुवि परहितात् परोपकारकरणात् अधिक अतिरिक्त 
पुण्य नहि नात्ति खल । “छोकार्घेन अवक्ष्यामि यदुक्त अन्थकोटिमिः । परोप- 
कारः पुण्याय- पापाय- परपीडनम् ॥?-इति वचनादिदमेवालन्तपुण्यमिल्ल्थ:। 

अथासिन्संसारे च कुवल्यहश उत्पलाक्ष्या: । “अन्यारादितरतें-! इल्यादिना 
पत्नमी । अपरं अन्यत् रम्य वस्तु नास्ति | इयमेवालन्त मनोहरेत्यथं: । अतो 
दोपदृछ्या विषयान्परिल्ज्य शमसुखानुभवतात्पर्यण वा स्थातव्यम्, अन्यथा 
परहिताचरणतत्परेण सांसारिकतया वा वर्तितव्यमू, नतु अकारान्तरेणेति 
सावः । शिखरिणी ॥ 

मात्सयैमुत्साय विचाये कार्ये- 
पर माया समर्योदमिदं वद्न््तु । 

सेच्या नितस्वाः किसु भूधराणा- 

मुत स्मरस्ेरविदासिनीनाम ॥ २६॥ 

मात्सयमिति। आया: पण्डिताःमात्सय असूयाम् | पक्षपातमिति यावत् । उत्साय 
निराक्षल्। तस््॒ यथार्थकवनअतिवन्धकलादिति भावश कार्य कठु योग्यम्। विधेय- 
मिल्यर्थः । विचाये ऊहापोह्ाभ्यां सम्यगालोच्य ततः समयौद॑ मर्यादया सन्मार्गान- 
तिक्रमणेन सहित यथा भवति तथा | इद् एतत् वदन्तु कथयन्तु | किमिद्मिल्त 
आह--वरन्तीति घराः। पचादचू। भुवो वरा भूवरास्तेषां भूधराणां नितम्वाःक- 
टिप्रदेशा: सेव्या: किमु आश्रयणीया वा । उत अथवा स्मरस्मेराः स्मरोछतसिताः । 
मदनमदोंत्कटा इल्॒थः। बद्दा स्मरेण मन्मथावेशेन हेतुना स्मेराः संभोगोत्ठक्यसू- 
चकमन्द्त्तितसन्द्रवदनारविन्दा इल्रथः । 'ष्मिढ इपद्धसने” इति घातो: 'नमिक- 
म्पि-? इल्ादिना रफ्रलयः । अथवा विपयमात्रविश्रान्तिविरहेण विशज्ञलवृत्तिल- 

मद्मन्दादिगुणविज्विष्ठकटाक्षवीक्षणानि स्मेरशब्द्विवक्षितानि । तदुक्त भावप्रकारो 
“अपरिच्छिन्नविषयं मद्मन्वरमीलितम्। स्फुरड्ूपक्षतायुक्त तत्स्मेरमिति- कथ्यते॥! 
इति। तानि च स्मरप्रधानानि यासां. ताः समर॒स्मेराणां विछासिनीनां विछसनज्ञी- 
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लाना तरुणीनाम् | 'वे कषठस-/ इत्यादिना पिलुण्प्रयः । नित्तम्वाः कटि- 
अदेशाः आश्रयणीया वा । इ्दू वदन्लिति संबन्धः । यदि वैराग्य स्वाति 
पगिरिनितम्वा$ सेव्या:, अन्यथा विलासिनीनितम्बा इति लदीयप्रश्नस्येदमुत्तरं व 
लन््यदस्तीति भावः । 'कटकोऊछ्सी नितंम्वोष्देः, पश्चान्षितम्वः ख्रीकव्याः 
इति चोमयत्राप्यमरः । अत्र शूवाधे एकवर्णसस पुनःघुनराश्तेईत्यनुआसः शब्दा- 
लेकारभेदः--एकद्विप्रभृतीनां तु व्यक्षनानां यदा भवेत् । पुनरुक्तिसो नाम 
वृत्त्यनुप्रास इष्यते-॥" इति लक्षणात् । अये च नितम्बा इत्सन्न दृयानामपि नि- 
तस्वानां प्रकृतलात्केवलप्रकृतलगोचरेण एकनाडावलूम्विफलट्ठयवदेकशदब्दार्थ- 

दयप्रतीतेः केवलार्थश्रदणेन विजातीयेवोत्तरवाक्यस्थेन छेषेण तिलुतण्डुलवत्पर- 
स्प्रनेरपेक्ष्यात्संसष्टि: कंचिचरमत्कारातिशयमावहतीति काव्य महाज्॒त्कर्प: 
अतिपादित इति रहस्यम्। इत्तमुपजातिः ॥ ; ण, 

संसारे स्वप्नसारे परिणतितरले द्वे गती पण्डितानां ह 
तत्त्वज्ञानाम्ृताम्भःछुचरूलितधियां यातु कार कर्थाचित् । 

नो चेन्मुग्धाइनतानां सततधनजघवाभोग्संभोगिनीनां 
स्थूलोपस्थस्थलीषु स्थगितकरतलस्पशलीलोचरमानाम् ॥३७॥ 

संसार इति। सप्नस्प सार शव सारो यस्मिन्स:। मिथ्याभूत इलर्थ: । 'सप्तम्थुप- 
माने इत्यादिना चहुत्नीहिः । तथा परिणलां परिणामावस्थायाँ तरले अखिरे अ- 
शाश्वत इत्यर्थः । उंसारे संउतो पण्डितानां परिज्ञात॒गां दे गती अवस्थे। वियेते इति 
चोष:। के हे इल्माशझ्रायामाह--तत्त्वशञानमेव अम्ताम्भः अम्गतम्रायजलं तत्न हब 
इंच ललिता रुचिरा। यद्दा तत्त्वज्ञानामृताम्भति छबः इचनम् । करीडेति यावत्। 
तन्न ललिता उल्लासवती भीर्येपाम् । तत्त्वज्ञानोहसितबुद्धीनां सतामिल्यर्थ: । कर्थ- 
सचिद्तिप्रयज्लेन कालछो यातु गच्छतु | अतिकामलिलर्थ: । 'कथमादि तथाप्यन्ते- 
्ल्लगौरववाढयो:” इत्ममर: । 'कालः कदाचित्” इत्यपपाठः । इयमेकावस्था । नो 
चेंदेवं न स्ाचेत्तहिं सनयोपेनजघने.विपुलकटिपुरोभागे च आभोगसंभोगिनीनां 

विस्तृतसंभोगेच्छावतीनाम् । यद्वा स्तनयोघेनजघनस्थ निविडतरजघनस च य 
आसोगो विस्तारस्त्र संभोगिनीनाम्। कुचमर्दूननिधुवनरूपवाह्मास्यन्तरसंभोगा- 
काह्विणीनामित्यथें: । एतेन समानुराणिलमुक्तम्। अन्यथा आमासपसब्यात्। तहु- 
कमू--'एकन्रेवानुरागज्रेत्तियेड्म्लेच्छगतो5पि दा। योषितो वहुसक्तिथ् रसाभास- 
जिधा मतः ॥"इति-। भुग्धाजननानां सन्दरल्लीणां नवयोवनानां वा 'उद्यग्रोवना 
मुग्धा' इति लक्षणात्। स्थूलोपस्थस्थलीएु वतुलोच्छूनमदनसदनग्रदेशषेपु । “जान- 
पद! इद्यादिना अक्नत्रिमार्थें डीप्। स्थगरितमाच्छादित यत्करतर्ल तस्प॒ स्पशे; सें- 
पक: स एवं लीला तत्र उद्यम उद्योगो येषां तेषां सताम । कामिनीमेहनोपस्थस्परी- 
सुखमनुसवर्तां सतामेवेद्यर्थ: । कालो यातु । इय चैकावस्था । इमे द्वे एवोत्तमे 
गती। न लेत्द्यतिरिफ गल्नन्तरसस्तील्र्थ: । स्ैदा ज्ञाननिष्ठया वा कामगोप 
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वा पण्डितानां कालो यापयितव्यः । न खन्यथेति भावः | स्थूलोपस्थेत्यनेन आसां 
चित्रिणीजातिल सूचितम् । तदुत्क रतिरहस्पे---'मदनसदनमस्ा वतुलोच्छून- 
मन्तर्मदु मदनजलाढ्यं रोममिनौतिसान्देंः -। प्रकतिचपरूदृष्टिवाह्मसंभोगसक्ता 

रसग्रति. सधुरात्पं चित्रिणी चित्ररक्ता ॥” इति । एतजालनुकूलसुरतनियतया- 
मोडपि तन्नैवोक्त:--बजति रतिसुखार्थी चित्रिणीमप्नयामे भजति दिनरजन्यो- 
हस्िनीं च द्वितीये । गसयति च तृतीये शहिनीमाहंभावां-रमयति - रमणीयां 
पद्निनों तुययामे ॥,इति । मतान्तरे तु द्वितीययाम इत्युक्तम--घनकुचनख- 
भेदेमुश्धितिश्व मध्ये रतिनियतकरेश्व प्रीतियुक्तेवैचोमिः । अदृततरकथामिसत्र 
यामे द्वितीये सुगुणसहितमन्तथित्रिणी संऊभेत ॥! इति स्ग्घरा ॥ 

आवास: क्रियतां गाझ्ले पापहारिणि चारिणि। * 
स्तनहये तरुण्या वा मनोहारिणि हारिणि ॥ २८ ॥ 

आवास इति । पापानि हरत्वमीक्ष्ममिति पापहारि । गा वारि मनोहारि 
मुरारिचरणच्युतम् | प्रिपुरारिशिरश्वारि पापहारि पुनात माम् ॥ पापापहारि हुरि- 
तारि तरब्धारि दूरप्रसारि गिरिराजगुहविहारि | झड्कारकारि हरिपाद्रजोपहारि 
गाज पुनातु परितः शुभकारि वारि ॥ इद्यादिना समस्तपापक्षयकर इल्र्थः । 
'चहुलमाभीद्ण्ये” इति णिनिः । याद्ने गन्नासंवन्धिति । 'तस्येदम! इलण्प्र्यः । 
चारिणि आवासः क्रियताम्। ल्ञानपानादिना वाह्मभ्यन्तरशुद्धिसंपादनद्वार। ख- 
गांपवगप्राप्यर्थ तन्र निवासो विधीयतामित्यर्थ: । तथा च श्रुतिः--“सितासिते 
सरिते यत्र संगते तत्राइतासो दिवमुत्पतन्ति । ये वे तन््व॑ १ विसजन्ति धीरा- 
सते जनासो अम्रतत्वं भजन्ते ॥! इति। स्थतिश्व--'गद्गा ठुद्गवतरज्ञिणी भवभय- 
छेशापहा सर्वदा मझ्ोनामव्गाहनात्सकृदपषि खर्गे5पि संस्थापिनी' इत्यादि । 
अथवा मनोहारिणि अल्लन्तमनोहरे पूर्ववण्णिनि: । कुतः हारिणि मुक्ताहारवति। 
अन्न मलर्थीय इनिप्रत्ययः । तरुण्या नवयोवनायाः स्तनद्ये आवासः परिशील- 
नतात्पय क्रियताम् । तरुणीस्तनाभ्रयस्थैद निरतिशयसुखहेतुलादिति भाव: । 
अन्न तरुणीअहण स्तनद्वयस्त्र पतनाभावेन पाठटवातिशययोतनार्थम् । अन्यथाभा- 
सम्रसन्नात् । एतेन मणिहिरण्मयकड्डणयोरिव सनद्वयहारयोरप्यन्योन्यरामणीय- 
कप्रकाशपरिपोपावहल्वेन विशिष्सनद्वयस्थाक्षयणयोग्यल॑ सूचितमित्यवगन्त- 
व्यम् । यथाह श्रीहर्ष:---तरुणीस्तन एवं दीप्यते मणिहारावलिरामणीयकम 
-इति । अत्र पूर्वोत्तरवाक्यस्थयोरनुप्रासयमकयोः शब्दालंकारयोः संस्ृष्टिः स्पष्ट । 

अथ द्वाभ्पां निगमय ति-- 

 किमिह वहुमिरुक्तेयुक्तिशुल्येः प्रकापे- 
, डैयमिह पुरुषाणां स्वेदा सेचनीयमू। 
अमिनवमद्लीलालारूसं सुन्द्रीणां 

स्तनभरपरिखित्र यौवन या बने बा॥ ३० ॥ 
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किमिति । इहास्मिन्रय वहुमिरपरिमितर्युक्तिशम्यैर्निःसारेस्तेरुदिते: प्रलापरन- 
भकवचनेः । कि फलमिति शेप । वाचो विग्छापन बिना न किंचित्फठमसती- 
तर्थः । प्रदापोष्नर्थक घचः? इसमरः । कि लिहासिछोके पुरुषाणां द्वये स्वे- 
दा निरन्तरम् | 'सर्वथा' इति वा पाठः | सेवनीयम् । कि तद्ययमत आह-- 
अभिनवा नूतना या मदलीछा मन्मधादेशजनित्तविलासास्तामु छाले लोलप- 

म्। अद्यासक्मित्यर्थ: | स्तनभरेण कुचकलदभारेण परिखिन्न परिक्रान्तम। 
उभयन्नापि योवनवतीधर्मो यौवन उपचयेते । सुन्द्रीणां यौवन था। न लसु- 
न्द्रीणामिति भाषः उत बन पुण्यारण्यं वा । सेवनीयमिति संवन्धः | एतयो- 

. रेव परमसुखनिदानलादिति भावः । मालिनी ॥ 

इदानीं निष्क्ृष्मर्थभाह-- 

सत्य जना चच्मि न पक्षपाता- ' 
छोकेषु सप्तस्वपि तथ्यमेतत् । 

नान्यस्मनोहारि नितम्बिनीभ्यो 
दुखेकहेतुने च कश्निद्न्यः ॥ ४० ॥ 

सत्ममिति । कि वहुना हे जनाः, सत्य॑ वच्मि यथार्थ त्रवीमि | पक्षपातात् " 
वैषम्यात् न वच्सि | सप्तसु लोकेष्वप्येतदेव तथ्यम् । सल्ममित्यर्थ: | किमेतदि- 
लत आह--नितम्विनीभ्यस्तरुणीभ्यों मनोहारि मनोहरं वस्तु अन्यभास्ति | 
तथा ताभ्योध्न्य इतरो दुःखानामेकहेतुसुख्यकारण कश्चित् नास्ति । 'को भोगों 
रमर्णी विना-” इल्यादिना भोगैकसाधकत्वात, 'बद्धमूलस्य मूल हि. महत्वेरतरोः 
खियः इलनथंमूलकत्वाच नितम्बिनीनामेव परमसुखदुःसकनिदानत्वादिति 
भावः । अन्न सप्त'होकानां पक्षद्धयनिरूपणस्थायममिप्राय:---अखण्डनिरतिश- 
यानन्दावाप्तिलक्षणल्वेनास्यदिंतत्वान्मुख्यो मोक्षः पुरुपार्थ इति सकलमतसि- 
द्वान्तः । प्रसूतिमाजों विश्वश्य॑ स्रीपुसाभ्यामेच निष्पन्नत्वात्तामस्स पितृऋणवि- 
सोचनहँतुभूततया सतते महापुरुषपरिभ्रहात्पुरुपार्थ्रमिति नन्दिकेश्वर-श्रेतके- 
तुपाशल-ात्सायनादिपूर्वेसिद्धान्तः | एवं च सति 'पूर्वाामे परः पर: इति 
न्यायान्मुड्यकल्पालाभेष्चुकल्पस्पापि विहितलाग्मोक्षपुरुषार्थसाधनप्रवृत्त्यलासे 

'कामपुरुषार्धसाधनेषु वा अवरय प्रद्ृत्तिः कर्तव्येल्ननुसंधायेवमुपन्यस्तमिति तत्र 
नितम्विन्यतिरितक्तरम्यवस्त्वनर्थहेलीं: सत्यपि संबन्धेडसंबन्धोक्तिरतिशयोक्ति- 
भेद: । इन्द्रवज़ा--स्ादिन्द्रवज़ा यदि तो जगी ग? इति रक्षणात् ॥ 

इति गश्रशतकच्याख्याने संभोगवर्णनं नाम द्वितीया विंशतिः । 

अथ कामिनीगहंणम् 

यदुक्तम् हुःजेकहेतुर्न च कश्निदन्यः इति, तदेव प्रपण्नयितुमिदानी कामिनी- 
गहेणमारभते--अथ कामिदीगहणमिति । .अथ संभोगनिरुपणानन्तरं कामिन्या 

< सु, च्नि« 
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गहण निन््दा। आवरविशतिसमाप्ति कियत इति शेपः । ननु शद्दारालम्बनत्वैन प्रत्ति- 
द्वार्नां कामिनीनां गईणे झद्धारवर्णनतिज्ञामज्ञः प्रसज्येतेति ,चेन्र, शिज्ुपालादि- 
कृतमगवदईणस्थ पुरुपार्थपर्यवसानवत्कामिनीगहँणस्यापि यथाकर्थचिच्छृज्ञारवर्ण- 
न एवं पर्यवसानान्न को5पि विरोध इति सन्तव्यम् । तत््रकारमेव विवृणोति-- 

कान्तेत्युत्पलछलोचनेति वियुलभोणीभ रेत्युत्रम 
त्पीनोत्तुद्मपयोधरेति खुसुखाम्भोजेति सुभ्नूरिति। 

इृष्ठा माचति मोदतते5मिस्मते प्रस्तोति विद्वानपि 
प्रद्यक्षाशुचिमस्तिकां स्रियमहो मोहस्य दुश्केष्ठितम ॥ ४१॥ 

कान्तेति । वेत्तीति विद्वान् सारासारविचारचतुरः । ज्ञानवानपीत्यर्थः । किमु 
तान््य शति भावः । विदेः शर्तुव॑सु: इति वखादेशः। प्रल्यक्षेणाशचिभन्निकां 
अपविन्रचर्मपुटम् | खाये कः । 'अल्यस्थात्कात्यूतेय-? इत्यादिना इकारादेश 
भल्नपाजाज्ञा-! इसादिना वेकल्पिकः । 'पुचरिकाम इति पाठे अश्जुविपाश्वालि: 

काम्। अलन्तजु॒ग्॒ुप्सितखरूपामिल्यर्थ: । तदुक्तम---हासो5स्थिसंदशनमक्षियु- 
ग्मसत्युज्वलं-तत्कलपावसाया: । सनी व पीनौं- पिशितास्रपिण्डौ- स्थानान्तरे 
कि नरकेण योषित् ॥' इति इत्थभूतां ज्लियम्। 'वाम्शसो:” इति विकल्पादिय- 
डादेशः । दृष्ठा । कान्ता कमनीया इति, मनोहरेति वा। “कान्त॑ मनोहर रु- 
च्यम! इलमरः । उत्पले इन्दीवरे इव छोचने यस्थाः सा तथोक्तेति । विपुलभो- 
शीभरा पृथुलुनितम्बबिम्बा इति। उन्नमन्ती ऊष्बमुत्मतन्ती इव स्थितौ। कुतः। 
भीनो पीवरीो उत्तुद्नों उन्नती च पयोधरी स्तनो यस्याः सा तथोक्तेति | “स्लीख- 
नाच्दौं पयोधरौ” इसमरः । समुखाम्भोजा सुन्दर्वदनारविन्दा इति। शोभने 
मदनकामुकरुचिरे भरुवो यस्थाः सा तथोक्तेति च। मायति मत्तो भवति | मोदते 
हष्यति । अमिरमते क्रीडति । अमिपूर्वोद्रमतेरूंटि तइ। व्याडपरिपूर्वस्पेव पर- 
स्मैपदलनियमातू । अस्तौति उत्तग्रकारेण अकारान्तरेण वा अमिशैति । अतः 
भोहस्य अविद्याया इुश्वेष्ित दुर्विकत्ितम् । अहो विद्वांसमपीदगवस्थापन्न॑ करो- 
तील्ाश्रय॑मिल्र्थ: । एतत्सवे व्यामोहमूलमेव । तस्थ दुरवच्छेद्लादिति भावः । 
यद्यपि अमेध्यपू्ण कृमिजन्तुसंकुल खभावदुगैन्धमशौचमप्नुवम्। कलेवर मूत्रपु- 
रीघभाजनं रमेत मूढो न रमेत पण्डितः ॥” इति वचनात्पण्डितस्थेंत्थ॑ जुगुप्सि- 
तकामिनीकलेवरे रमणमेव नास्ति, तथापि मोहस्यालन्तप्रावल्यप्रकटनाथ्मि- 
त्यमुक्तमिल्ववगन्तव्यम् । अत्र क्रियाणां वहीनां समुश्चितत्वात्कियासंमुच्चयाल॑- 

कार एकविषय:--झुणक्रियायोगपद्यमलंकारसमुच्चयः इति लरक्षणात् | शाई: 
लविक्रीडितम् ॥ 

अथ त्रिमिरान॒ष्टमेः खरूप दूधयति-- 

स्घता भवति तापाय दृष्टा चोन््मादकारिणी | 
स्पृष्ठ भव॒ति मोहाय सा नाम दयिता कथम्॥ ४२ ॥ 
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स्पतेति ।या स्पता सद्शाइश्टचिन्तादिस्मृतिवीजोद्टोधकसद्भाववशात्पवासे 

कदाचित्सरणविपयीक्षता सती तापाय भचतीद्यर्थ: । ततः दृश्ा सती उन्माद- 
कारिणी चित्तविश्नमकरी भवति | स्प्ृश् आलिप्जिता सती मोहाय भवति बहिः- 

प्रपथ विस्तरणकारिणी भवति । अतः सा वधू: कथ नाम कुतों वी दयिता 
प्रियतमा । न कर्थचिदपील्वर्थ: । किंतु उक्तवहनर्थकहेतुभृतत्वादग्रियतमैवेति 
भसावः । भत्र 'स्वता भवति तापाय' इति पदाधौनां विशेषणगत्मा तुरीयपाद- 
स्थपदार्थ प्रति देतुत्वात्काव्यतिद्यमेदः ॥ 

तावदेवामतमयी यावल्लोचनगोचरा । 
चक्षुःपथादतीता तु विषादष्यतिरिच्यत्ते ॥ ४३ ॥ 

तावदिति । तावत् एत्तावत्परयन्तमेव अम्तमयी । अम्तोपमानात्तद्वन्मघुर- 
तरेल्॒र्थ: । वधूरिति शेप: । 'तत्पक्ृतवचने मयद्र । 'टिड्वाणजू-” इज्यादिना 
डीप्। किय्रत्वयेन्तमित्यत आह---यावत् यावत्परयन्त॑ छोचनगोचरा चश्षर्विपया 
भवति, तावदिति संवन्धः । व्यतिरेके तु नवमितद्याह--चक्षुःपथात् लोचन- 
मार्गोत्ू । 'ऋवपू:-? इल्ादिना समासान्तः । अतीता तु अतिक्रान्ता चेत् 
विपादषि कालकूटादपि अतिरिच्यते अतिरिक्ता भवति । तद्॒तद्यागग्रयाणका- 
रिणी भवतीलर्थः । अन्न वध्चा अम्ृतमयलविपातिरिच्यमानत्वासंबन्धेडपि 
तत्संबन्धामिधानादसंबन्धे संचनन््धरूपातिशयोक्ति: ॥ 

उत्तमेवार्य भजवन्तरेणाह-- 
थे, किंचिदेकां 

नास्ृत न विप किंचिदेकां मुक््त्वा नितम्विनीम् । 
सेचार्ूतलता रक्ता विरक्ता विषचल्लरी ॥ ४४ ॥ 

नेति । एकां नितम्बिनी मुक्त्वा विहाय अमृत अम्रतशब्दवाच्य किंचिद्सतु ' 
नास्ति । विप॑ विपशव्दवाच्यमपि किंचिन्नास्ति | इयमेवाम्तप्राया विपप्राया 
चेत्यर्थथ । कुत एतदिल्याशइज्न तत्त्व॑ साधयति--रक्ता अनुरागवती चेल्सैव 
नितम्बिन्येव अमृतलता संजीविनी भवतीत्यर्थ: । विरक्ता अनुरागरहिता चेत् 
विपवह्ठरी विपलतामझरी । 'वहरी मन्नरी लियाम्! इत्ममरः । प्राणापहारिणी 
भवतीद्यर्ध: । अत्र नितम्बिनीत्यतिरेकेणाम्रतविपयोरस्ति्नसंवन्धेष्प्यसंबन्धा- 
त्सेवन्धे असंबन्धरूपातिशयोक्तिः । तथोत्तरार्ध तस्या अमृतरूतात्वविपवह्नरीत्व- 
रूपणाद्रपकालंकारः ।स च रक्तस्वविरक्तत्वपदार्थहेतुककाव्यलिक्ोत्यितः सन् 
पूवीतिशयोक्तिमुज्जीवयतीति संकरः । आयेगकार्थमप्यनेक श्छोकमुक्तिविशेषज्ञो- 
भाहिखन्ति कवयः । यथा नेपघे--“आदाचेव निपीय-' इल्यादिः्छोकद्वयम् । 
यथा च माधे--प्रसाधितस्त्र! इल्यादिश्छोकद्यमिल्यादि । 

अथ ज़्ीयन्नद्नशरें दूषयति-- | 

आवर्तः संशयानामविनयश्रुवर्न पद््ण साहसानां 
दोपाणां सन्निधा कपट्शतमर्य क्षेत्रमलयानाम्। 
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स्वगैद्वासस्य विन्नो नरकपुरमुर्ख सर्वेमायाकरण्ड 
ख्रीयन्म केन रूए विपमस्तमर्य प्राणिलोकस्य पाशः ॥ ४५॥ 

आवर्त इति । संशयानां संदेहानामावतेंः परिषाकः । सकलसंदेहासदीभूत- 
मिल्मर्ध: । अविनयानां भुवन लोकः । साहसानां पट्टण नगरम् । दोपाणां 

राग्वेपादीनां सन्चिधान अक्षयनिथिः । कदाचिदष्यन्न दोषा न क्षीयन्त इंति 
भावः । कपटशत्तमस्य अनेककैतवश्रचुर्म् । वहुविधकैतवान्यत्रव आजुयेण 
वर्तन्त इति भावः | प्राजुर्य मयद्ध । अग्रल्ययानां अविश्वासानाम् । 'प्रद्ययो5- 

धीनशपथज्ञानविश्वासहेतुषु” इल्ममरः । क्षेत्र उत्पत्तिभूमिः । अनेकाप्रसयोत्याद- 
कमिल्यय्थ:ः । खगेद्वारस खगेलोकप्राप्तिसाधनस्प विन्नः अतिवन्धः । नरकपुरसुर्ख 
यमलोकद्वारम् । तत्पापकमिलर्थः । 'भुखं तु बदने मुख्ये ताम्रे द्वाराश्युपा- 
ययो: इति यादवः । सर्वेमायाकरण्डम् । अशेषशञाम्बरीवियेन्रजालमहेन्द्रजाल- 
वेरिकेल्र्थ: । अमृतमर्य सुधारुप विषम्। वहिरखतवत्मतीयमानम्, विचायेमाणे 
विषग्रायमित्वर्थ: । आणिलोकस्प जनसमुदायस्थ पाशो वन््धनसावनम् । खीयनन 
स्रोरूपकीलक केन सुष्ट निमितम्। देदगनथीशययन्चनिमीतृत्वेनास्य कुत्सितत्व- 
मेवेल्वर्थ: । अतएव केनेत्युक्तम् । यद्धा यद्यपि अह्मणेव उश्मू, तथापि ईह- 
उहुर्यन्ञनिर्मातृत्वेव तस्प नामोचारणमपि कठु न चुज्यत इति केनेत्युक्म् । 
अत्र ल्लोयचओ पदश्णादिनिरपणान्रिवयवरूपकालंकारः । तदुक्तम---आरोप- 
विषयसतर॒ स्थादतिरोहितरूपिणः । उपरज्षकमारोप्यमार्ण - तदपर्क मतम् ॥! 
इंति । सग्धरा इत्तम् ॥ 

इत्थमनर्यैकतन्त्रमपि ज्लीयब कविवाक्प्रपञ्चवश्चितो मूढोब्नुवर्तत इद्याह--- 
नो सत्येन सगाह एप बदनीभूतो न चेन्दीवर- 

इन्द्द लोचनतां गत न कनकैरप्यद्भय्टिः कूता । 
कि त्वेवे कविभिः प्रतारितमनास्तरव विजानन्नपि 

त्वड्वासास्थिमयं वपुसगरशां मन्दो जनः सेवते ॥ ४६॥ 
नो इति। एप परिद्व्यमानो झगाइन्द्रः सत्येन यथार्थन अवदनो बदन संप- 

बमानो वद्नीभूतः । वद्नत्वेन परिणत इत्यर्थ: । नो न भवतीति शेषः । अभू- 
ततद्भावे च्विः । 'ऊयोदिच्बिडाचश्व” इति गतिस॑ज्ञायाम् 'कुगतिग्रादयः” इंति 
समासः । तथा इन्दीवरद्वन्द्दं नीलोत्पलयुगलम् । (इन्द्वं रहस-! इस्यादिना नि- 
पातः । लोंचनतां छोचनभाव॑ च न गतम् । 'तख्र भावस्त्वतली' इति तत्मल्यः। 
तथा कनकेः सुर्णदकः । यथा चाम्पेय्रसूनेरित्यथंः । 'कापि चाम्पेयगौरी' इति 
पश्मिनीखरूपनिरुपणात् । अथ चाम्पेयश्वम्पको हेमपुष्पकः इत्मरः । पुष्पमू- 

लेषु वहुलम' इति छू । अन्नयश्यात्रयश्रिपि न कृता न निर्मिता । किंत्वेवे । 
उत्तप्रकारेण । बदन चन्द्र इल्ाद्ाकारेणेल्र्थ: । कविमिः प्रगल्मवचनेः कवीशरे 

प्रतारितमना वश्चितचित्तः । विभोहितः सन्निति यावत् । मन्दो मूढो जनः-तत्तवे 
विजानन्नपि । न त्वयं चन्द्रः, किंतु तत्साम्पेन तथा व्यपदिश्यत इति विदन्नपी- 
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सर्थः । त्वच्ञांसास्थिमयम् । असन्तजुगुप्सितमसपील्यर्थ:। मृगद॒शा स्रीणा चपुः" 
कलेवरं सेवते संभोगार्थमाश्रयते । विद्वांसु नैंचमिति भावः । अत्र प्रतारित- 
मनःपदार्थत्र विशेषणगल्या जुगुप्सितवपुराश्रयणपदार्थ प्रति हेतुत्वात्काव्यलि- 
इसेदः । शादूलविक्नीडितम् ॥ 

अध पुरुषाणां भ्रान्ति सद्शान्तमाह--- 

लीलावतीनाँ सहजा विलासा- 
सत एवं सूढस्य हृदि स्फुरन्ति । 

रागो नलिन्या हि निसगेसिद्ध- 
स्तन्न भ्रमत्येच तथा षडद्धिए॥ ४७ ॥ 

लीलावतीनामिति । छीलावतीनां विलासिनीनां विछासा विश्रमाः सहजा 
भेसर्गिकाः अतएवं ते विलासाः मूढ्य अश्ञस्य हृदि स्फुरन्ति । आत्मगोचरा 
इमे विलासा इति बुच्या सर्वदा हृदयपरिस्फुरिता भवन्तीद्यर्थ: | एतच गयवेति 
भावः । तथाहि--नहिन्याः रागो रक्तिमा अनुरागश्व निसगेसिद्ध: । कि पडदट्डिः 
पत्पद्ः विटश्व ध्वन्यते । दथा व्यर्थमेव तत्र नलिन्याँ श्रमति रागोअ्य॑ मह्रोचर 
इति भान्ला पर्येटति । वसतुतस्तु न तथा । अतो व्यर्थमस्त॒ भ्रमणमिति भाव: । 
अन्न वाक्यद्वयेडपि विम्बप्रतिविम्बभावेन साम्यनिर्देशाइूश्ान्तालंकार:--यन्र 
वाक््यद्धये-विम्पप्रतिविम्बतयोच्यते । सामान्यधर्मो वाक्यज्षैः -स--दृशन््तो- निग- 
चते-॥! इति छक्षणात् । अय च राग्रयोद्वयोभेदेडपि 'छेषसित्तिकाभेदाध्यवसा- 
यमूलातिशयो क्तिनिव्यूढआन्तिमदुन््गीवितया. प्रस्तुतनलिनीपद्धपदविशेषणसा- 
म्यादप्रस्तुतकामिनीविटप्रतीतिगोचरसमासोक्त्याद्वैन संकीयेते । इत्तमुपजातिः ॥ 

अथापातरमणीयमुखावलोकनेन न विमोहितव्यमिकाह--- 

यदेतत्पूर्णन्दुद्युतिहस्मुदाराकहृति पर 
मुखाब्ज तन्वह्भयाः किल चसति यत्राधरमधु । 

इदू तत्किपाकद्ुमफलसिदानीमतिरस 
व्यतीते5स्मिन्काले विषसिव भविष्यत्यसुखदम॥ ४८ ॥ 

यदिति । यदेतद्वणनीय तन्वज्ञय्रास्तरुण्या भुखं अच्जप्तिव सुखाब्ज वकऋषपई 

( के ) पूर्णन्दोः पूर्णेचन्द्रय चुतिहरं कान्तिचोरम् । तत्कल्प्तित्यथ; | अब्जस्त 
पूर्णन्दुद्युतिहरत्वविरुद्धमिति ध्वनि: । तथा परे अन्त उदारा रम्या आाकइृतिरा- 
कारो यस््॒ ततथोक्तम् । किंच यत्र सुखाज्जे अधरं अधरौष्ठसंवन्धि मधु सकरन्दः 
अम्तं वा वसति अस्ति किल । किलेति वार्तायाम् । न तु कदाप्यनुभूतमिल्यथः । 
असिद्धाव्जे मकरन्दो वर्तते, भुखाब्जे तु वातोमान्नमेवष, न तु बस्तुतस्तद- 
सीति भावः । तदिदं वक्रपञ्ममिदानीमस्लिन्समये। प्रारम्भकाल इत्यर्थ: । अतिरस 
अतिशमितमाधुयैगुणयुक्तम् । रुचिरतरमिति यावत् । कि किसपि । अनिवोच्यसि- 
स्थथे; । पाकठुमस्त बालरसालादिवृक्षत फलम् । अतिरसवालइक्षफलसंवेत्येत- 
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किंदेशः । 'पोतः पाको्भको डिम्भः! इत्यमरः । यद्वा पाकदुमफलप् । पचे- 
लिमदक्षविद्ेपफलमित्यर्थ: । तथाभूतस्वात्यन्तरसवत्त्वादिति भावः । यद्वा 

किंपाक ईपत्पक्क दुमफलम् । तथाभूतसवाल्यन्तरचिविशेषास्पदत्वादिति भावः। 
अथवा किंपाकाख्यों हमो यस्ध फलमापातमधुरं परिणामविपर्म च तस्प किंपा- 
कहुमस्य फलप् । तत्कल्पमरित्यर्थ: | किंपाकशब्दो निधण्दुन्तरेपु रग्यः । तस् 
रैसालादिद्क्षविशेषवाचकत्वे ठु कविरेव प्रमाणम् । अस्मिन् प्रवर्तमाने काछे 
व्यतीते अतिकान्ते सति विषम्तित गरठमिव असुखदम् ॥ खलावण्यद्शीनजनि- 
तसंमोहेन विवेकअभ्रशे विहिताकरणात्प्रय्मवायेनालन्तदुश्खप्रदमित्यर्थ:ः । भवि- 
ध्यति । तथा च कालान्तरेष्वश्य दुःखजनकत्वात्तादात्मिकछुखलोमेन तदणीव- 
दुनपतञ्म न विश्वसनीयमिति भावः । शिखरिणीदत्तम् ॥ 

अथासा अनर्थहेतुभूतनदीत्वनिरुपणेन परित्याज्यत्वमाह-- 
उन्मीलज्निवलीतरंगनिलया प्रोत्तुद्भपीनस्तन- 

इद्वेनोह्॒तचक्रवाकयुगला वक्ताम्वुजोज्लासिनी । 
कान्ताकारधरा नदीयममितः क्रात्र नापेक्षते 

संसाराणवमजरन यदि तदा दूरेण संत्यज्यताम् ॥ ४९ ॥ 
उनन्मीलदिति। तिस्नश्व ताः वल्यश्व॒ त्रिवल्यः इति द्वियुसमासः । यथाह वा- 

मनः--त्रिवलीशब्दससज्ञा च' इति सुत्रेण सप्तपेय इतिवत् । 'दिक्संख्ये संज्ञा 
थाम! इति संज्ञायां द्विगुः । उन््मीलन्य उत्तद्मानाजन्निवल्यों वलिन्नयमेव त- 
रंगा; । यद्दा त्रित्वसंल्या वल्यः ब्रिवल्यः । उत्तरपदलोपी ससासः । ता एवं 
तरंगा ऊर्मयस्तेषां निलया । ओत्ुज्न अत्युन्नतों पीनो पीवरी च यो सनी तयोः 
इन्द्देन युगलेन हेतुना उद्गत॑ उच्चलत् चक्रवाकयुगर्ल चक्रवाकाख्यपक्षिविशेष- 
युग्म यस्या: । स्तनरूपचक्रवाकयुगलेल्यर्थ: । वक्षमेवाम्बुज तेनोद्भासते अभी 
इंणमिति तदुद्भासिनी । बहुलमाभीदण्ये! इति णिनिः। अमितः समन्तात् । 
करा कुटिलहृदया । नदीपक्षे कछूरा वक्रमतिप्रवाहा | अथवा अभितः सर्वत्तः प्रव- 
तेमानाः कूराः नक्रादिक्रजन्तवो यस्या: सा । कान्ताकारधरा कान्तारूपधारिणी 
इये परिदृश्यमाना नदी अन्न अस्मिन् छोके संसार एवार्णवः तत्र मत्नन नापे- 
क्षत्ते नामिलष्यते यदि तदा अनपेक्षापक्षे दूरेण संल्यज्यतां दूरतर एवं विसज्य- 
ताम् । दूरान्तिकार्थेभ्यों द्वितीया च! इति विकल्पातृतीया । अन्यथा तत्समा- 

अ्रयेण अर्गेवमरननमेव सिद्ध स्ादिति भावः । अन्न समस्तवरुवर्तिसावयवरूप- 
कालंकारः । शादूलविकीडितम् ॥ 

इतो5पि न विश्वासाहां: ल्विय इलाह द्वास्यामू--- 
जल्पन्ति साधेमन्येन पदयच्त्यन्य सविश्रमाः । 
हद्वत चिन्तयस्त्यन्यं प्रियः को नाम योपिताम्॥ ५० ॥ 

१, किंपाकशब्दश “विपमुष्टो निरर्थके च' इति शब्दरत्कोशे वर्वते, तसात् रप्ता- 
लादिवृक्षान्तःपातित्व॑ न संसवतीति मन्तव्यम्. 
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जल्पन्तीति । अन्येन साथ एकेन पुरुषेण सह जल्पन्ति सेलपन्ति । सविश्नमाः 
सविलासाः सत्यः अन्य पुरुष पह्यन्ति । हहृत हृदयरस्थ अन्य चिन्तयन्ति। 
अतो योषितां छ्लीणां प्रियः प्रियतमः । नियत इति शोष: । को नाम । न 
कोडपीलर्थ: । अनुष्टप् ॥ 

अथ योषितः सर्पल्लरू्पेण सखाय॑ भीपयन्दूरादपसर्यणमुपदिशति-- 

अपसर सखे दूरादस्मात्कटाक्षविषानला- 
व्रकृतिबिषमादोषित्सपोद्ठिलछासफणाभूतः । 

इतरफणिना दृष्ट: शक्यश्चिकित्सितुमीपचे- 
अतुरचनिताभोगिग्नस्त त्जन्ति हि मत्रिणः ॥ ५१ ॥ 

अपसरेति । है सखे वन््धो, कटाक्षा अपान्नवीक्षणान्येव विषानलो विषामि- 
ज्वाला यस््र तस्मात्मझृला विषमात् खभ्ावत एवं कुटिलात । 'अकृत्यादिभ्यस्तृ- 
तीया च! इति तृतीयासमासः। विछासा विश्रमा एवं फणा: स्फटास्ताः विभर्तीति 
तथोक्तात्। 'स्फटायां ठु फणा द्यो: इसमरः । जस्मायोपित्सपीत्कामिनीरुपव्या- 
लात दूरादपसर दूर गच्छ | योषित्सपेसमागर्म मा कुर्वित्यथः । अन्यथा तत्समा- 
गमेन दंशनप्रसन्ने चिकित्साया दुष्करलादिति भाव:। 'दूरान्तिकार्थभ्यो द्वितीया 
च! इति चकारात्पश्वमी । तदेव प्रकर्यति--इतरेति । इतरफणिना प्रसिद्धडसपैण 
दष्ट: पुमान् औषधेः । मूलिकामणिसचआञादिसिरित्यर्थः । चिकित्सितुं विषावरोप- 
शेनोजीवमितु शक्यः । चतुरवनित्तामोगिना निपुणतरुणीसरपेंण अस्त द्श समा- 
हान्त॑ च पुरुष तु मन्निणः मात्यिका विषषैयाः त्यजन्ति विर्जन्ति हि। तद्दास- 
जनितोन्मादस्प दुरवरोपणत्वादिति भावः । भत्रापि समसतवख॒चर्तिसावयवरूप- 

कारूुंकारः । तेन चोपमानात्सिद्धसपोहुपमेयस्थ योषित्सपंस्थाधिक्यप्रतीतेव्य- 
तिरेको व्यब्यत इत्यरूुकारेणालंकारध्वनि: । हरिणीइत्तम् ॥ 

पुनः प्रकारान्तरेण भीषयति-- 

विस्तारित मकस्केवनघीवरेण 
स्रीसंशितं वढिशमत्र सवास्वुराशों। 

चैनाचिरात्तदधरामिषलोलम त्ये- 
मत्य्यान्विकृष्य विपचत्यज्लुगगवहो ॥ ५२ ॥ 

विस्तारितमिति | मकरकेतनो सदन एवं घीवरः कैवर्तः तेन (कन्नो)। “* 
दादधीवरो' इत्ममरः । अन्रास्मिन् भवाम्थुराशी संसारसामरे । सत्री ७३... 
संजाता द्वीसंश्ितमू। योषिद्रपमित्यर्थ: । तारकादित्वादितच् । बडिशे मत्सवेध- 

नम् । सत्यगलप्राहकसामिषवकायोयत्रमिल्यर्थ: । 'वडिश मत्सवेघनमः इत्स- 

मरः । विस्तारित प्रवर्तित । येन स्लोवडिशेन तस्त ज्ीवडिशस्य अधरमेवामिर 

मांससण्डं तत्न लोला सतृष्णा ये मत्यीः मशुजाः त एव मत्या मीनास्तान अचिरा- 

.. हिक्ृष्य जाइृष्य अनुराग एव वह्िः तन्न विपचति विशेषेण पक्कान्करोति। अल्यन्न्त 
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संतापयतीलर्थः । मन्मथधीवर एवेति शेप: । सोधप्येतद्वारैंव मचुजान्परिषी 

डयतीति सावः । अन्नापि पूर्ववद्गूपकालंकारः । वसनन््ततिछुका ॥ 

अथ भसानसे सीपयति-- 

कामिनीकायकास्तारे कुचपवेतडुगेमे । 
मा संचर मनःपान्थ तत्नास्ते स्सरतस्करः ॥ ५३ ॥ 

कामिनीति । पन्धानं गच्छाते निलद्यमिति पान्थः मन एवं पान्थस्तस् सं- 

चुद्धिः हे मनःपान्थ, कुचावेव परवती तास्यां इुगेमे गन्तुमशक्ये -कामिन्याः 
कायो देहः स एवं कान्तारं भरण्यं तत्र मा संचर संचारं मा कुद। मा प्रवर्तस्त 
इल्थेः । कुतः । तन्न कान्तारे सर एवं तस्करथओर आस्ते वर्तते | सच मान- 
सर्वेखमपहरिष्यत्तीति भाव: । 'चेरिकायारिकस्तेनदस्युतस्करमोषकाः इत्ममरः । 
“तदुहतोः करपल्योश्रोरदेवतयोः छुद्ध तलोपश्व” इति खुडायमतछोपी । अलंका- 
रखु पूववत् । अनुष्ठप् ॥ 

अथ त्रिसिः कस्मचिद्तुभवमारक्ष्याह--- 

व्यादीयण चलेन बचक्रगतिना त्तेजस्विना भोगिना 
..  नीलाव्जयुतिनाहिना परमहं दूष्टो न तन्चक्षुषा । 

दृएः सन्ति चिकित्सका दिशि दिशि प्रायेण धर्मा्थिनो ; 
मुग्धाक्षीक्षणवीक्षितस्प नहि मे चैदयो न चाप्यौषधम् ॥४०॥ 

व्यादीर्षेणेति । व्यादीषंण अल्यायतेन, अन्यत्र कणान्तविभ्रान्तेन | चलेन चच्च- 
लग्नझृतिना | वक्रमतिना निसगेकुरिलूसंचारेण । समानमेतह्िशेषणद्यम् । तेज- 
खिना वलवता, अत्युल्वलेन च। प्रशसायामिनि: । भोगिना फणवता । 'भोगः 
सुखे रूपादिभ्रतावहेशव फणकाययो: इल्यसरः । अन्यत्र 'आभोगिना' इति च्छेद्: । 

* विशलिनेत्यर्थ: । नीछाव्जस्॒ नीलोत्पछस्प युतिरिव घुतियेस् तेन । एक्रन्र त- 
इर्णेन, अन्यत्र तत्सदशेनेसर्थ: । अहिना सर्पेण परमत्चन्तं अहं दष्ः किंतु तच- 
क्षुपा तस्राः कामिन्याः चक्ष॒पा उत्तविशेषणेन न दुष्ट इल्मर्थः । चिकित्सका वैद्या 
धर्मार्थिनं: परोपकार एवं प्रयोजनमेषामस्ति तथाभूताः सन््तः । दिशि दिल्षि 
अतिदिशम् 'निद्मवीप्सयोः” इति द्विभोवः ! आयेण भूज्रा सन्ति सर्वत्र सन््ती- 
लर्थ: । किंतु मुग्धायाः मुग्धाइ्नाया यदक्षि, यद्वा सुग्धाक्षिसुन्द्रावलोकनम् , 
तेन सर्परूपेण क्षण क्षणसात्रेण वीक्षितत्म॒ रश्स्य । ग्रस्तस्येत्यथं: । मे सम तु 
बैद्यो न हि चिकित्सको नात्ति हिं। औषध विपहरमेषजमपि च नाखीलर्थः । 

अतो महामोहाणेवनिमजनमेव, न तु तत्पारगमनमिति भावः। अन्न पपिद्वाह्म- 

' पेक्षया चक्षरूपाहेराधिक्यकथनाब्यतिरेकालंकारः | “उपमानाददन्यस्त व्यतिरेकः 
स एवं स+ इति लक्षणात् । श्ादूलविक्रीडितम् ॥ 

इह हि मधुरगीत चत्तमेतद्रसोडय 
स्फुरति परिसलो5सौ स्पश एप स्तनानाम् । 
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इति हतपरमार्थेरिन्द्रियेश्नाम्यमाणः 
स्वहितकरणपधूर्तेः पद्चभिवेश्चितो5स्मि ॥ ५५ ॥ 

इह्ेति । इह हि। तरुणीप्वेवेत्यर्थ: । हिरतन्नावधारणार्थकः । 'हि्ेताववधा- 

रणे! इसमरः । भधुरं संतापहरम् ,। भोन्रसुखावहमिल्थेः । 'शीतलीकियते 
तापो येन तन्मघुरं स्वृतम/ इति वचनात्त् । तद्गीत॑ गाने स्फुरति । एवं नयना- 
नन्दकरं बृत्त नाट्य स्फुराति । अय रसनेन्द्रियखादातिशयप्रदो रसः अधरामर्त॑ 
स्फुरति । असो ध्राणतर्पणः परिमकः पप्मिनीजातिनिमित्तगन्धविशेष: घनसार- 
गन्धसारादिलेपनप्रयुक्तामोदविश्ञेपो वा स्फुरति । एप लगिन्द्रियसौस्यावहः 
सनानां स्पर्श: स्फुरति । खनादीनां द्विल्विशिश जाति: परायेण” इति वामन- 
सूत्रे प्रायप्रहणाहहुबचनभ्रयोगः । इत्येवंप्रकारेण हतो विनष्ट: परमाधसत्त्वार्थों 
चेवां तः | विषयपरतञअरिसर्थ: । अतएवं खह्दितकरणे धूर्तः कितवेः । आत्म« 
हिताचरणतत्परंरिव स्थितरितर्थः । प्रमिरिन्द्रियें: श्रोत्रादिभिः आाम्यमाणस- 
त्तद्विषयेष्वासज्यमानः सन् । वचितः प्रतारितोईस्मि । न चेतस्कैंतद॑ प्रागेवाज्ञान 
सिपमिलर्थ: | मालिनी ॥ 

अथ व्यामोहजनक मन्मथ दूपयति--- 

न गस्यो मचजाणां नच भवति मैपज्यविपयो 
न चापि भ्रध्च॑स श्रज़्ति विविधेः शान्तिकशततेः । 

श्रमावेशादड्ने कमपि विद्धक्धहम सकू- 
त्मरापस्मारोडय प्रमयति द्॒श घूर्णयत्ति च॥ ५६॥ 

नेति । मन्नाणां गम्यो मन्मसाध्यो न भवति । सेपज्यविपयः औपधायपने- 
यश्रव न भचति । भेपजमेव गैपज्य इति बिग्रहः । खार्थ ज्यप्रययः | भेपजोप- * 
धर्मपज्यानि! इसमरः । तथा विविधेनोनाप्रकारं: शान्तिकशतरनेकशान्तिकर्मसि: 
प्रध्वंसे विनाश चापि न ब्रजति न गच्छति । 'पूर्वजन्मझतें पाप॑ व्याधिरुपेण 
बाधते +तच्छान्तिरीपधदानरजपदहोमार्चनादिभिः ॥? इति स्मरणात् | प्रसिदस्तु 
जपादिभिः शाम्यति न त्ववमिति भाव: । किंतु श्रमावेशात मोहोत्पादनाद अक्ने 
शरीरे कमप्यनिवांच्य भरने जाब्यम् , यद्दा भ्रमावेशात् मतिभ्रंशापादनात् अपने । 
करचरणायवयवेष्ितर्थ: । कमपि भर विक्षेपादिविकारं असकृत् बहुवारं बिद- 
धत्र कुर्वन । दधातेविंपूर्वाच्छतृप्रत्ययः । “नाभ्यस्ताच्छतुः इति नुमभावः । 
स्मरापस्मारः स्मरप्रयुक्ताइनाव्यामोहरूपापस्माररोगः दश मदीयदष्टि श्रमयति 
व्यल्ासयति। अतस्मिलज्जान करोतीलर्घ:। तथा घृर्णयति चक्रवद्धामयति च। 
किमतन्र करोमि, कथमय चिकित्स इति सावः । यथाहुनंदानिकाः--क्रुदेधोतु- 
निराहते च मनत्ति प्राणी तमः संविशन्दन्तान्खादति फेनमुद्रमति दोःपादो 
क्षिपन्मूडधी३ । पर्यन्हपमसत्क्षितो निपताति प्रायः करोति - किया बीमत्सा+ 
खबमेव शाम्यति तथा वेगे लपस्माररुऋ -॥” अतएव व्यतिरेकालंकारः । 
दशिखरिणी ॥ 
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अथ त्रिमिः पण्वाज्ञनागहँण कुवैन्षिगमयति-- 
जालयन्धाय च दुसुंखाय च जराजीणोंखिकाज्ञाय च 

झआमीणाय च दुष्कुकाय च गलत्कुप्टामिभूताय च। 
यच्छन्तीषु मनोहर निजरव॑पुलेश्मीलवश्रद्धया 

, पण्यस्रीषु विवेककल्पछतिकाशस्त्रीषु रज्येत कः ॥ ५७ ॥ 
जाल्न्धायेति । जाल्नन्धाय जन्मप्रश्लवसब्द्शे पुरुषाय च दुष्कुडाय च 

दुर्मुंखाय मुखराय । वहुगह्॑भापणदूषितवदनायेलर्थ: । 'दुमुंखे मुखरावद्धमुखो” 
इत्ममरः । यद्वा दुष्ट व्याध्यादिना जु॒ग॒प्सितं डुर्गन्धयुक्त वा मुख यस्र तस्मे। 
जरया विज्ञेंसया जीणोनि शियिलानि कृशानि विश्ठहथसंवन्धानि च अखिलाड्ानि 

करचरणायशेपावयवा यस्त॒ तस्मे च । आ्रामीणाय ग्रामान्तरादागताय अन्ञात- 

कुलगरोत्राय पान्थाय चेल्र्थः । किंबहुना गलत्लेसमानं कुष्ठे कुष्ठननितपूयर- 
क्ादि तेनामिभूताय गर्हिताय च । लक्ष्मीलवश्नद्धया संपल्नेशआध्याशया मनो- 

हर॑ अतिसुन्दर॑ निजवपुः खशरीर॑ यच्छन्तीषु अर्पयन्तीयु । छुम्बनाशछेपणदन्त- 
नखब्रणादिसंभोगा्थ_ तदधीन कुवेतीष्वित्य्थं: । ददातेः 'दाण दाने! इसस्मा- 
द्वातोः शत्तरि “उगितश्र इति डीप्। 'पराप्राध्मा- इल्ादिना दाणों यच्छादेशः । 
तथा विवेकः । कर्तैव्याकर्तव्यविचारः स एवं कल्पछतिका तस्थाः शल्लीयु छुरि- 
कासु । विवेकच्छेदकरीष्वित्वर्थ: । विवेकस्थाप्यखिलार्थसंघटकत्वात्कल्पलतिका* 
रूपणमवगन्तव्यम् । स्थाच्छल्ली चासिपुत्नी च छुरिकरा चासिघेनुका! इत्यमरः । 
“हादिभ्यश्व! इति डीप । पण्यल्नीघु वेश्याज्ननास कः पुमान्। विवेकरहितो- 
इपीलर्थ: । रज्येत अनुरको भवेत् । न कोडपील्यर्थः । 'बारल्ली गणिका वेश्या 
सुलावण्याज्ञनापि च! इति वेजयन्ती । शादूछविक्रीडितम् ॥ 

वेइयासो मद्नज्वारा रुपेन्धनविचर्धिता । 
/ .. कामिमियंत्र हयन्ते योचनानि धनानि च ॥ ५८॥ 

वेस्येति । असो वेश्या । रूप सौन्दर्यमेवेन्धनानि तैः समिद्धिविंवर्धिता प्रव- 
घिंता मदनज्वाला मन्मथामिज्वाला 'इन्धर्न त्वेध इध्ममेघः समित्त्रियाम! 
इत्यमरः । यत्र मदनज्वाढारूपवेशयायां कामिमिः कामुकेः योवनानि नूतन- 
वयांसि । युवादित्वादृष्प्रदयः । घनानि च हूयन्ते । हव्यरूपेण तत्सालियन्ते 
विज॒ुप्यन्त इत्यर्थ: । खर्गादिफलकाहिमिराहवनीयामिज्वालायां हवींपीवेति 
भाव: । अन्न वेश्यायामारोप्यमाणस्थ ज्वालत्वस्थ प्रकृतहवनोपयोगित्वात्परि- 
णामालंकार: । 'आरोम्यमाणसतर प्रकृतोपयोगित्वे परिणाम: इति लक्षणात् । 
स॒अच झपेन्धनेति रूपकेण संकीर्यते रुपकत्वारोपणस्ौपरज्ञकमात्रमेवेति 
विवेकः । अनुष्टप् ॥ 

कश्वुम्वति कुलपुरुषो वेश्याधरपह्ल्व मनोशमपि । 
चारभटचोरचेटकविटनटनिप्टीवनशरावम् ॥ ५९ ॥ 

क इति । मनोई छुन्द्रमपि वेश्यायाः अधरः पहचवमिवेत्युपमितसमासः । ने 
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सधरः पहवमिति रूपकम् । रुपके तृत्तरपद्प्रधान्येन तन्न चुम्धनाथोगात् । कः 
कुलपुरुषः सत्कुलसंभवः पुमान् । जातिनीतिकुलाचारधर्मज्ञ इत्यर्धः । चुम्बति । 

न को5पील्र्थ:। कुत एतदिलाशशायामजुम्बनहेतुभूत॑ विशेषणमाह--चारा गढ़ * 
पुरुषास, भटा योधा:, चोरासस्कराः, चेटकाः स्रीपुरुपसंघानकुशलाः दोल्यकर्मनि- 
रताः, बिटा जाराए, ना भूमिकाधराः, तेपां पुरुपापसदानां निध्टीवशराव उच्च्छि- 
धपान्रम् । परमापतरिन्रमित्यर्थः | चुम्बनसमये तदुच्छिश्स तत्र संक्मणादिति 
भाषः । अन ययपि 'रतिकाछे मु स्रीणां झुद्धमाखेटके शुनाम? इति स्मरणात्सु- 
रतसमये पदविन्नमेव स्रीमुसम, तथाप्युक्तरीला कश्मलसंपर्कोतू हेयतया 
चुम्बनानदत्वान्न चुम्बनीयमिति त्तात्पयम् । 'शराबों व्धमानकः! इत्यमरः । अन्न 
रूपकोपमानुआसानां उंसृष्टिः । आरयाभिदः ॥ 

जियः बाह्ममधुरा: अन्तर्विषाः, अतएव सर्चथा ल्ाज्या एवं, न तु भाह्या 
इलपिपायेगाह--- 

मधु तिष्ठति चाचि योपितां 
ह॒ृदि हालाहलमेव केवलम । 

अतणएव निपीयते5धरो 
हृदय मुश्टिभिरेव ताडवते ॥ ६० ॥ 

मध्विति । योपितां छ्लीणां वाचि मधु क्षाई तिछ्ठति | हृदि हृदये केवर्ू प्राधा- 
न्येत हालाहलमेव कालकूटविपमेव । अतएवं अस्मात्कारणादेव अघरः अध- 
रोषः निपीयते ।अन्न मधु चर्तत इति मत्वैव सर्वजनैरातत्य नितरां पीयते । 
हुदय॑ मुश्ििमिः ताज्यते । भत्र बिप॑ च्तेत इति मत्वेच सर्वजनैस्ताडन॑ फ्रियते 
अतः छ्वियः सवचनेपु केवल मधुधाराक्षाविण्य:, हृदये विपतुल्याभिप्रायवद्यथ्व 
इति पूर्वार्ध प्रदर्शितम् । उत्तराधे तु प्रधमपादे मधुप्रहणं च द्वितीयपादे हालाह- 
लस्थानहृदयताइन चेति प्रदर्शितमिद्यभिप्रायः । अन्नोद्रेक्षातिशयोक्तिकाव्यलि- 
पअष्वनिभेदानां संसष्टि: । वियोगिनीश्तम्--“विपमे ससजा गुरुः समे सभरा 
डोज्थगुरुवियोगिनी” इति लक्षणात् ॥ 

इति शशक्वारशतकव्याख्याने कामिनीगहंणं नाम तृतीया विंशतिः । 
अथ छुविरक्तदुर्विस्क्तपद्धति:। 

एवं तावत्कामिनीगहेण कृतम् । कि विरक्ताः सन्ति वा न वेल्याशग्ाया 
सन्त्येवेति मनस्ति निधाय तत्रापि सुविर्तदुर्विरक्तमेदेन द्वैविध्य॑ प्रतिपादग्रिष्य- 
नदी सुविरक्तपद्धतिं वर्णयितुमुपक्रमते--“घन्या+-+ इल्यादिमिनंवमि:-- 

धन्यास्त एव धवलायतलोचनानां 
तारुण्यद्पंघनपीनपयोधराणाम् 

क्षामोद्रोपरि रूसबन्रिवलीलतानां 
इष्टाकृति विकृतिमेति मनो न य्रेपाम् ॥ ६९१ ॥ 
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धन्या इति | त एव पुरुषा घन्याः सुछतशालितः । सुविरक्ता इति यावत् | 
'चुद्ती पुण्ववान्वन्यःः इसमरः । ते क इल्राकाह्नयामाह--धवले पुण्डरीकद- 

लसहचे आयतें कणोन्तविभान्ते च छोचने यासां त्तासां तारुण्यद्पेण योवनमदो- 

ट्रेकेण घनौं निविड़ पीनों पीवरी पयोधरी स्तनो यासां तासां क्षामोद्रस्प अतिक्न- 
इमध्यस्य उपयुपरिश्त् छसन््लः प्रकाशमानाः याः त्रिवल्यः तिल्नश्ष ता वल्यश्व 
त्रिवल्यः । 'दिक्संट्ये उंज्ञायाम! इति समासः । संख्यापूर्वेत्वेषपि सप्तर्बय इल्ा- 

दिवस्क्वेयमित्युक्त ग्राक । ता लता इव यातां तासाम्। एतेनतासां पत्निनीत्व॑ सू- 
च्यते । तदुक्त रतिहरस्ये--“त्रिवलिललितमध्या हंसवाणी सुवेपा' इति। क्षामे- 
लत्र क्षायो म इति मत्वम् । तथा चेत्वंभूतरूपसंपन्नानां कामिनीनां आइृति 
आकारविशेष दृष्ठा । 'इन्नितं हृद्तो सावो वहिराकारमाकृतिः? इति । येपां पुरुषाणां 
मनो विकृतिं विकारम । तत्परत््त्वमिति यावत् | नेति न आप्रोति । अतएव 
धन्या इति संवन्धः । एवं निर्विकारचित्तत्वं शमसंपन्नानामेव न त्वन्येपामिति 

भाव: । तदुक्तम--'शम्ो वैराग्यान्िर्विकारचित्तत्वमः इति | वसन्ततिरूका ॥ 

अथ पूर्वोषपभुक्तकामिनीघनव्यश्वनसुविरत्ततां प्रकटयति-- 

वाले छीलामुकुलितममी मनन््धरा द्टिपाताः 
कि क्षिप्यन्त्रे विस््म विस्म व्यर्थ एप भ्रमस्ते । 

संप्रयन्ये वयमुपरत वाल्यमास्या वनान््ते 
क्षीणो मोहरुतृणसिच जगज्ञालमालोकयामः ॥ ६२ ॥ 

वाल इति। हे वाले मुग्धे, ौल्या विछासवैचित्र्या मुकुलितानि अर्धनिमील- 
नानि यर्सिन्कर्मणि तद्यथा | सन््धरा अल्सप्राया: अमी दृष्टिपाता: विलोक- 
नप्रसाराः कि किम क्षिप्यन्ते विकीर्यन्ते । न विक्षेप्या इसर्थः । किंतु विरम- 
विरम अमीद्ष्ण विरम। दृष्टिपातादिति शेष जसीक्ष्य्रे द्विसोवः । “व्याइपरिस्यो 
रमः'इंति परस्मैपदम् | कुतः एपोय ते श्रमःकटाक्षविक्षेप नितायासो व्य्थों निर- 
थंकः | अभिमतफडानिष्पत्तेरिति भाव/ नन्वेतावत्परयन्त मदायत्तचित्तेदु युष्मा- 
उु कर्थ फछातिद्धिरित्त आहु:--संअंति इदानीं वर्य अन्ये परे | त्वद्विठासलाल- 
सत्वेन उंमोहितातल्वदानीतनाः । हृदानीं न भवाम इलयेः । कुत:। वालय उपरतं 

नष्टम् । वाल्यशब्देन यौवन लक्ष्यते । त्वत्पारतच्यकारि योवनमुपरतमिलयर्थः। 
यद्दा वाल्य अविवेकित्वमुपरतम् । किंतु आस्था परिशीलनादरः बनान्ते अरण्प- 
मध्ये | वर्तेते इति शेपः । किंतु त्वयि राग॑ परित्वज्य वैराग्येग वनवासमपेक्षामह 
इल्वथे:। तत्कुतः। मोहः जज्ञान क्षीणो घ्वत्त:। त्वदासन्नजननह्लेतुर्नि्मूलोड्भूदिल्- 
थे; । अतो जगजालमशेपश्रप्च तृणमिव निःसारमालोकयामः । 'निरपृहय तृर्ण 
जगदः इत्युक्तत्वात्तथा पश्यामः । इदानों ज्ञानोद्यवज्ञाच मनःछुखातिरिक्त सर्च 
तुच्छमनुसंदधाम इसे: । अतस्त्ववा न गशक्षणीयमिति भावः । सन्दाछान्ता ॥ 



२. रज्जारातकम् । ५१ 

हे उक्तमेवार्थ भन्नवन्तरेणाह--- 

इये बारा माँ प्रद्यवरतसिन्दीवरद्ल- 
भ्रभाचोर॑ चक्ष॒ः क्षिपति किमशिप्रेवमनया । 

गतो मोहो5स्माक स्सरशवरवाणव्यतिकर- 
ज्वरज्वाला शान््ता तद्पि न चराकी विस्मति ॥ ६३॥ 

इयमिति । इये एप वाला भुग्धा मां प्रति सामुद्दिय अनवरतमविच्छिनन 
यथा तथा। इन्दीवरद्लप्रभावोरमिन्दीवरकान्तिमोषकम् । तत्कल्पमित्यर्थः । 
चन्ुः क्षिपति प्रसारयति | अनया बालया किममिग्रेतमपेक्षितं तन्न जानामी- 
त्र्थः । ननु तया तल्वत्तज्ञ एवापेक्षितः, तत्कुतो न जानासील्याशइ्ायामाह--- 
अस्माक मोंहो गत उपरतः । इदानीमिति शेष: । नज्ञु पूर्व मामित्येकवच्न 
अयुज्यास्माकमितीदानी वहुवचनप्रयोगात्कथ॑ सामानाधिकरण्यमुपपथत इति 
चेत्तथापि निवृत्तिमागेत्सुकत्वप्रयुक्तात्मसंभावनया वहूकरण न दोषायेति समा- 
घेयम् । यद्वा मामिति समुदायनिर्देशेन वा न दोषः । तथा स्मर एवं शवरः 
किरातस्स्प्र वाणव्यतिकरेण शरसंपर्केण यो ज्वरः संत्तापसस्तर ज्वाला शान्ता । 
विरतेत्यर्थ: । तद्पि तथापि वराकी न विरमति विरति न प्राप्ोति । पूर्व प्राण- 
प्रियतया गरीयस्मां बालायां पराकीशब्दप्रयोगेणास्मात्यन्तवैराग्य॑ सूच्यते । 
जल्पमिक्षकुध्छ॒ण्ट-” इत्मादिना षाकन्प्नल्लये पित्वान्ह्ीष्मसये च॑ वराकीति 
सिद्धमू । शिखरिणीदृत्तम् ॥ 

संभ्रति साटोपपरिवारकंदर्पनिराकरणवचनमाह-- 

कि कन्दपे शरं कदर्थयसि रे कोदण्डरटड्टारित 
रे रे कोकिल कोमर्ू करूरव कि वा तथा जल्पसि | 

मुग्धे स्तिग्धविद्र्धचासमधुरैलॉलेः कटाक्षिरलल 
चेतश्ुुम्बितचन्द्रचूडचरणध्यानासूतं बतेते ॥ ६४ ॥ 

किमिति । रे कन्दर्प हे मदन । रे इति नीचसंवोधने । “नीचसंवोधने तु रे? 
इत्यमरः। एवमुत्तरत्रापि । कोदण्डटड्टारितं कोदण्डटड्भारवत्कृतम् । धनुगुणटक्षार- ... 
पूर्व॑कमिलर्थ: । 'तत्करोति-? इति णिचि णाविष्टवद्धावे 'विन्मतोलेक! । शरं त्वदी- 
यवाण कि किमर्थम् । कुत्सितोईर्थः कदर्थः | 'कोः कत्तत्पुरुषेडचि' इति कुशब्द्सय 
कदादेशः । कदर्थ करोषि कद्धैयसि । व्यर्थयसील्र्थध: । धालथे णिचि सिपू। 
तथा रे रे कोकिल हे कलकण्ठ, अन्न 'असूयासंमतिकोपकुत्सनभत्सेनेषु' इस्सूयार्थ 
कोपायर्थ च द्विरुक्ति: | 'खरितमाम्रेडिते-? इत्मादिना रप्तस इत: साहसमनिच्छ- 
ता विभाषा वक्तव्य इति पाक्षिकः प्रतिषेधः । शाज््यागः साहसम” इति हरदत्त+। 

कोमल रुचिरं कलरवं मधुरखरम्। 'काकली तु कछे सूक्ष्मे ध्वनो तु मधुरास्फुटे । 
ऋलः इस्समरः । कि किमय वा। वृथा व्यथ। जल्पसि कूजति। व्याहरसीति यावत् । 
न शा प्रयोजनाभावादिति भावः । तथा हे मुस्धे हे सुन्द्रि, ल्लि- 

९ ऊु, त्रि, 
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ग्वाः सान्द्राः । 'त्षिग्य तु मढणे सान्द्रे! इस्मरः । विदग्धा विविधविछासबि- 
दोपविवरणनिपुणाः, चारवः इन्दीवरारविन्दादिवत्खभावरमणीया:, मधुराः 

झुधाधारावन्मनोहराश्व । विशेषणमपि मिथोंविश्वेषणविद्ेष्यभावविवक्षायाम्र् 
'विज्येपण विशेष्येण बहुलम्! इति समासः । ते । तथा लोडेनिंसर्गंचश्लः कठा- 
क्षैरपाह्नावलोकनेरलम । यद्दा खिग्वे: विश्वम्मे परमां काष्टामारुढे दशनादिमिः । 
येनान्तरक् द्रवति स ज़ेह इति कथ्यते ॥ इत्युक्तलक्षणात्त्रहपरिष्कृतेः । तथा 
विदग्थें: । विरक्तत्यापि मन््मयविकारोह्दीपनकरेरिसर्थः। “यहरीने विरक्तोडपि 
क्षुम्यते तत्समन्मथम्? इति लक्षणात्। तथा चारुसिविपयमात्रविश्रान्तिविर- 
हिणि शयहुल्इृत्तिलमदमन्धरलादिगुणज्ीलत्नस्य॒विवक्षितल्लात्सिताकरैंरितर्थ: । 
तदुक्त भावशप्रकाशझे--अपरिच्छिन्विपय मद्मन्धरमीडितम् । स्फुरडूपक्षता- 
युक्त तत्स्मेरमिति ऋष्यते ॥' इति । तथा मधुरेः संतापहरेंः । “शीतर्लीकियते 
तापो येन तम्म॒धुरं स्मतम? इति छक्षगात् | छोलेः सतृष्णेः । संमोगीत्ठुक्य. 
भावनातत्परैरित्र्थ: । तदुक्तम---कणाक्षेदसगर्मस्ु संभोगीत्य॒क्यभावना! 
इ्रति । कठाक्षेः यद्वतागतविश्रान्तिवैचित्येण प्रवर्तनम् । तारकायाः कलाभि- 
ज्ञास्तं कयाक्ष प्रचक्षते ॥! इत्युक्तलक्षणरलम् । इत्यंभूताः कटाक्षा न श्रवर्तनीया 
इल्यर्थ: । अन्न वारणार्थयोगात्पक्षे तृतीया । नन्नु कुत एवं निराक्रियत इति 
चेत्तनमाइ--चेतः भदीयचित्त (करत) चुम्बितमाखायमान॑ चन्द्रचूडस्थ चन्द्र- 
दोखरस्थ चरणध्यानमेवाम्रतं येन तत्तथोक्ते सत् बर्तते तिन््ठवि । स्मरहरचरणन- 
ध्यानावधानसलरसंजातपरमवैराग्योछसितचित्त मामेते क्षुद्राः कि. करिष्यन्ती- 
त्येको भावः । अमृतपानपरितृप्तत्स किमारनालेनेल्यपरो भावः । अद्यानन्द्भरि- 
तस्प कि वेषयिकश्द्वानन्देनेखपरतरो भावः । नाहमिदानी पूर्ववच्चुष्मत्किकरः, 
किंतु शंकरकिंकरः । अतो$्साध्यः सिसाधमिपतां युष्माक॑ कोड्यमपस्मार इत्- 
परतमों भावः । सर्वथा नास्माकं कामिन्यपेक्षास्तीति परमो भावः । शार्दूछूबि- 
फीडितम् ॥ 

अथ पश्चवविपयविर॒क्तिप्रकारमाह--- 

विरदे5पि संगमः खल्लु परस्परं संगत मनो येपाम्। 
हृदय विघद्धितं चेत्लज्नो पिरहं विशेषयति ॥ ६७ ॥ 

विरह इति । येपां ् लीपुछ्पाणां मनः परस्पर अन्योन्य संगतम् | अन्योन्याजु- 
रागवद्धमिल्॒र्थ: । तेपां विरहेंपि वियोगावस्थायामपि संगमः खलु समागमएव 
ख । “हृदयसंगम एवं खुसंगमो न तनुसंगस एवं सुसंगमः? इति वचनात्। थ- 
न्तरज्ञवलीयस्लन्यायाचेति सावः । मनोनियमने तु सज्नो विरहहेतुक एव 
भवतीद्याह--हृदयं मनः विधष्टित सम्यक्क्षत वैराग्यप्रव्ीकृतं चेदित्यथेः । 
सन्नःसमागमो5पि विरहं विद्योगमेव विशेषयति विशिष्ट करोति । तमेवापेक्षा- 
विपय करोतीलर्थ: । तदानीं तस्वेवाक्षतल्ादिति भावः। अतः सर्वैथा मनोनि- 



२. शद्भासर्शतकम । ९३ 

यमनम्ावइ्यकम् । तेन चेन्द्रियप्रभृत्युपरमे विषयाणामेकान्ततः पराहतिरिति 
झत्वा पश्चविषयविरक्तिनौमेयमेवेति निमूढामिसंधि: । परस्परे्नत्र “कर्मव्यति- 
हवरे सर्वेनाम्रो दे भवत्ः इति वक्तव्यात्परशव्द्म द्विभोव: । 'समासवच् बहुल 

, यथा न समासवाथमेकवर्चन तथा पूर्वपदस्येति वक्तव्य अथमैकवचन द्विती- 
याद्येकवचनान्तत्दमवरपद॒स्येति । आययाभेदः ॥ 

अथ कस्चित्मवासिनो विरतक्तसस विचाररुपेण वैराग्य प्रकटयन्राह--- 

कि गतेन यदि सा न जीवति 
पभाणिति प्रियतमा तथापि किम । 

इत्युदीक्ष्य नचमेघमालिकां 
न प्रयाति पथिकः स्वमन्दिर्म॥) ६६ ॥ 

किमिति । सा मदीया प्रियतमा अ्रेयसी यदि न जीवति विरहवेद्नया प्रा- 
णान्न धारयति तदा गतेन गमनेन । भावे क्तः । किप्तू । न किंचिदपीद्रथ: । 
यद्ा गतेन शहमुपंगतेन । मयेति शेष: । किम । अथ प्राणिति केनचिद्विनोदो- 
प्रायेन जीवति यदि तथापि प्राणनेषपि गतेन किप्त् ॥ उभयथापि गमन व्यर्थमे- 
चेल्यर्थः । इति विचार्येति शेषः । इहेव गम्यमानार्थल्ादप्रयोग:, श्रयोगे वा 
पौनरुत्त्यमित्यारंकारिकाः । पन्धानं गच्छतीति पथिकः कथ्रित्पान्थः। 'पथः 
घ्कन्” इति कन्प्रश्ययः । नवमेधमालिकां नवीनकादम्विनीम् । पिरहिनिवहसं- 
हारकारिणीमिद्यर्थ: । उदीक्ष्य खमन्दिरं विजगृह न प्रयाति । वैराग्यनिश्वल- 
चित्तत्वादिति भावः ॥ तदुत्तम--यद्भावि -'तद्भुव॒त्येव यदभावि न तड्भचेत्। 
इति-निश्चितबुद्धीनां -न-चिन्ता वाघते क्रचित् ॥? इति-। रथोद्धता ॥ 

अध वुधानां तन्न वैराग्यमुपदिशति--- 

विय्मत बुधा योषिस्सब्ञात्छुखात्क्षणभह्ुुरा 
त्कुरुत करुणामेत्रीप्रशावधूजनसंगमम्। 

न खलु नरके हाराकान्त घनस्तनमण्डल 
शरणमथ वा श्रोणीविस्द रणन्मणिसेखछूम ॥ ६७ ॥ 

विरमतेति । हे बुधाः विद्वांसः, योपित्सज्ञाद्यगतिसमायमायत्सु् तस्मात्। 
कीहरिवधात् । क्षणभद्दुरात्क्षणिकात् । क्षणिकसुखगदयोपित्सज्ञादिद्यर्थ: । 'भज्ञ- 
भासमिदो घुरच” इति घुरचूप्रतयः । जुगुप्साविराम-- इद्यादिना पश्चमी। विरमत 
उपरता भवत। तुच्छठुखद्योषित्समागर्म द्यजतेलथ्थः । व्याडपरिभ्यो रमः? इति 
पररुपदम । किंतु करुणा दुःखिष्वनुकम्पा, मेत्री पुष्यक्ृत्सु मित्रता, अज्ञा बुद्धि- 
विशेषः ।एतेन पापिपृपेक्षा च लक्ष्यते । एतासामेवान्तःकरणमल्शो धकत्वाबित्त- 
परिकर्माणीति बदन्ति सांख्याः । ता एवं वधूजनस्तस्थ संगम परिशीलनतातर्य 
कुरुत । एतेनात्यूजसुर्ख संभवति । कि क्षणिकसुखावलम्बनेनेति भावः । विपक्षे 
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वांधंकमाह--नरके निरये हाराकान्त मुक्ताहारोपशोमित॑ घनखनमण्डर्ल पहु- 
तरकुचकलदाभारो वा । अथेति वाक्यारम्से । रणन्ती मणिमेखला मणिखचित- 

रशना यस्य॒ तत्तथोक्तम् | काव्वीकलापरमणीयमित्यर्थः । श्रोणीविम्न नितम्बम- 
ण्डल वा। शरण रक्षक न खल़ न भवति हि । करुणादिसमागमस्तु नैवे भवति। 
अतः स॒ एवावश्यं खीकतंन्य इति भावः । हरिणीशत्तम् ॥ | 

एवं सांख्यरीज्या वैराग्यमुक्ता संप्रति योगमतानुसारेणाह--- 

यदा योगाभ्यासव्यसनकृशयोरात्ममनसो- गि 
रविच्छिन्ना मैत्री स्फुरति कृतिनस्तस्य किमु तेः । 

(पु ह प्रियाणामारापरधरमधुमिवैक्रविधुमिः 
सनिश्वासामोदे! सकुचकलशाबहेपसुरतेः ॥ ६८॥ 

यदेति । यदा यस्मिन्समये । यस्येत्यध्याहार उत्तरत्र तच्छब्द्सद्भावात् । 
तथा च यस्म संबन्धिनः, योगाभ्यासे अश्न्नपरिशीलने यव्यसनमासक्तिस्तेन 
कृशयोः। तत्परतत्योरित्यर्थ:। आत्ममनसोः प्रत्यगात्मान्तःकरणयोमैत्री मित्रंत्व 
स्फुरति अ्रकाशयति । योगाभ्यासवशेनाशेषवाह्मविषयान्परित्यज्य यदात्माराम- 
मेव मनो भवतीद्यर्थ: । तद्ा तस्य कृतिनो घनन््यस्र | “इश्दिभ्यश्व” इति इनि- 
प्रययः । तेः किम्रु । न किम्रपील्यर्थ: । ते क इत्याशद्वायामाह- प्रियाणां प्रिय- 
तमानां संबन्धिमिरालापैः श्रोत्रसखावहसदुमधुरव्याहरिश्व, अधरमधुमिः रस- 
नेन्द्रियप्रीतिजनका धरामते, तथा विश्वासामोदेन सह सनिश्वासामोदेः । पत्नि- 
नीजातित्वानिश्वासकप्राणतर्पणगन्ध संवन्धवन्धुररित्यधं: । वक्विधुभिनेयनान- 
न्द्करमुखचन्द्रेथ । अत्र चन्द्रस्यकत्वेषपि मुखवाहुल्यात् वहुरुत्वसिद्धिः | तथा 
सकुचकलशाशछेषाणि कुचकुम्भालिद्ननसहितानि यानि सुरतानि त्वगुपस्थेन्द्रिया- 
मन्दानन्दकरवाह्मभ्यन्तरसंभोगविशेषास्तैश्च । एवमशेपेन्द्रियआमसेतर्पणैरपि 
तै; किमिति संवन्ध: । आत्मानन्दानुभववेलायां तेषामतितुच्छतया अतीयमा- 
नत्वादिति भावः । शिखरिणीइत्तम ॥ 

अथ वेदान्तसिद्धान्तरीद्या पैराग्यवर्णन निगमयति--- 

यदासीदज्ञान सरतिमिरसंचारजनित 
तदा दृष्ट नारीमयमिद्मशे् जगदिति । 

इदानीमस्माक पटुतरविवेकाअनजुषां 
समीभूता दश्टिस्रिश्ुुवनमपि ब्रह्म मझुते ॥ ६० ॥ 

यदेति । यदा यरिसन्काले स्मरः काम एव तिमिरं तिमिराख्यनेत्ररोग:, अन्ध- 
कारश गम्यते । तिमिर॑ नेत्ररोगे स्वादन्धकारेडपि च स्म॒ृतम्' इत्यमिधानात् । 
तस्र संचारेण व्याप्या जनितमुत्पादितमज्ञानमविवेक आसीत, तदा तस्मिन्काले 
अशेष॑ सर्वमिदं जगत । नारीमर्य योषिद्रूमिति दृष्माकलितम्। अज्ञानवशात्तथाव- 
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बुद्धमिद्यर्थः । इदानीमस्मिन्काले तु पद्ुुतरो5ज्ञाननिरसनदक्ष:, अन्यंत्र नेनरो- 
गनिराकरणसमर्थश्च . यो विवेकः तत्त्वज्ञामेवालन॑ नेन्नकल्याणाख्यतिद्धालर्न 
तज्जुपां प्राप्तवतां अस्माक॑ संबन्धिनी दृष्टिसेतिः, ढक च । असमा समा सेप- 
बमाना समीभूता । अभूततद्भावे च्विः । निज प्रकृतिमापन्ना सतीलर्थ: | त्रया- 
णां भुवनानां समाहारक्चिभुवनम् । 'तद्धितार्थ-! इल्मादिना समासः । पानाय- 
न्तलान ज्ीलम् । ब्रह्म ब्रह्मयं॑ मनुते । शानोद्यवशाहरह्मखरूपमव्दुध्यते । 
यथान्ननेन नेत्ररोगनिरत्तों घटायर्थतत्त्वज्ञानं जायते, तथा तत्त्वज्ञानेन कामा- 
न्थकारश्युक्ताज्ञानावरणापाये परवसुसाक्षात्तारो भवति । ततः* सम्यग्दश्या 
सर्वेमिदं म्रह्माकारतया पश्यति । अयमेव वेदान्ततिद्धान्त इति भावः । अतो 
विवेकस परश्रेयोहेतुल्लात्तदधिगमार्थमेव यत्नः कर्तव्य इति तात्पयेम् । रूपका- 
रूंकारः । दृत्त॑ पूर्ववत् ॥ 

अयेतद्वैलक्षण्येन दुर्विरक्तपद्धतिमाह । तन्नादों यदुक्ते कृतिनो विवेकस्फुरण- 
मिति तदेतन्निगमयति--- 

तावदेव कृतिनामपि स्फुर- 
हि 5 निर्सलविनेकदीपकः । 
यावदेव न कुरद्भचश्लुषां 

ताडयते चढुललोचनाश्वदै: ॥ ७० ॥ 
तावदिति। कृतमेमिः कृतिनस्तेषां कुशछानामपि। 'इश्टदिभ्यश्व' इतीनिप्रद्मयः। 

एप पूर्वोक्तो निमले निष्कलड्छो विवेकस्तत्वाववोध एवं दीपः । खार्ये क। । 
तावतू तावतययन्तमेव सफुरति दीप्यते | कियत्पयेन्तमिद्याकाह्ययामाह--कुरह्न च- 
क्षुपां दरिगलोचनानाँ चदुलानि चब्चलानि लोचनाग्व लानि कठाक्षवीक्षणानि तेः। क- 

लाग्रायैरिति भाव: । यावत् यावत्पयेन्तमेव न ताज्यते न निहन्यते | चावलोक्यत 
इत्यर्थः । तावदेवेति संवन्धः । विवेक॒कुशलो5पि जनः कामिनीकटाक्षवीक्षितः को 
वा विवेकनिर्वेदणदक्ष इति भावः । यद्यपि “अश्वर् लंशुकान्ते सात! इसमरः, 
तथापि अन्तिमत्वसाम्यादौपचारिको5य॑ निर्देश इति मन्तव्यम्। रथोद्धता ॥ 

अयथैतेषां दुर्विरक्तत्वामियोतकानीस्शान्येव वचनान्याह-- 
वचसि भवति सह्नत्यागमुद्दिश्य वातों 

श्रुतिमुखर्मुखानां केवर पण्डितानाम्। 
जघनमरुणरल्नग्नन्थिकाश्वीकलापं 

कुबलयनयनानां को विहातुं समर्थ: ॥ ७१ ॥ 
वचसीति । श्रुतिमुखराष्यभ्रान्तश्रुतिपाठततराणि मुखानि येषां तेषामू | वि- 

रन्तरवेदाभ्यसनव्यसनरसनानां वेदवेदान्तपारगाणामपीठयर्थ:। पण्डितानां विवे- 
किनां वचसि केवल वाद्यात्र एवं सब्ृत्माग वधूसंसगैल्यागमुद्दिय बाती गाहय 
भवति । न त्वन्तःकरण इति भावः | कुतः । अरुणरल्लभ्न्थिः पद्मरागमणिखचितः 

, काश््येव कलापो भूषण यस्थ तत्तथोक्तम्। 'शोणरज्न॑ छोहितकं पद्मरागोडथ मौ- 
क्तिकम्', 'कलापो भूषणे वहें इत्युभयत्राप्यमरः | कुवछयनयनानामिन््दीवराक्षीणां 



९६ सुभाषितत्रिशलां 

जघर्न करिपुरोभागं॑ विहाठुं ल्क्तुं कः समर्थः । न को5पीछ्यर्थ: । प्रायश ईदशा- 
न्येव दुर्विरक्तानां वचनानीति भावः । मालिनी ॥ ः 

स परप्रतारको5सो निन्द्ति यों5ठीकपण्डितो युवती: । 
यस्मात्तपसो5पि फल सख्रगेः स्वगं5पि चाप्सरसः ॥ ७३ ॥ 

स इति । सोइसावडीकपण्डितोधतृतभाषी । “अलीक लग्रियेष्दृते” इत्यमरः । 
परप्रतारको लोकवश॒कः । को$साविद्त आइ--योइलीकपण्डितो युवतीस्तर- 
णीः । 'यूनस्तिः? इति तिश्रद्यगः । निन््द॒ति गहँयति | स इति संवन्धः । न 
निःसन्नलादुवर्तिनिन्दाकरणे कर्थ ग्रतारकलमत आह--यस्मात्कारणात्तपसबा- 
न्द्रायणादेन्रतोपवासादिरूपस्थ वा फल खर्गः, तत्र खर्गेंडपि चाप्सरस उदेक्षीआऋ- 
सतयः । तन्नापि तत्संगम एवेलर्थ: | अतः परप्रतारक इति भावः । द्ियां 
वहुष्वप्सरसः खरबेदया उवेशीमुखाः इत्यमरः । 'खपरप्रतारकः इति पाठेधप्य- 
यमेवाथे; । योइलीकण्डितः पण्डितमानी | रहस्यानमिश्ञ इल्यर्थः । युवतीनिंन्दति 
असौ खज्य परेपां च प्रतारकः । आत्मवश्व॒कः परवश्॒कशेत्र्थः । कुतः । यस्ता- 
हिश्लेष॑ समान॑ खपरफलबेदनवोधनयोंः परिज्ञानाभावादुभयवश्वक् इत्यर्थः । 
आरयोमेद: ॥ 

अथ मन्मयस्पालन्तदुजयलमाह--- 
मचेभकुस्भदलने भुवि सन्ति धीर॑ः 

क्रेचित्पचण्डसुगराजवधे5पि दक्षाः । 
किंतु त्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसहय 

कन्द्र्पद्पद्लने बिरला मलुष्याः॥ ७३ ॥ 
भत्तेमेति । भुवि भूलोके मत्तेभानां मत्तमातद्ञानां कुम्भदलने कुम्भस्थलूबि- 

दारणे समथो इति शेपः । धीराः झूराः सन्ति । तथा केचित्युरुपाः प्रचण्डो- 
इत्यन्तकोपनो यो शगराजः सिंहस्तस्र वधे हिंसायां दक्षाः समथीः सन्ति। 
गजघातिभ्यो5प्युत्तमाः शराः संभवन्तीत्यर्थ: । किंतु चलिनां वलात्यानां झरा- 
णाम्। ज्ञानवरुशाडिनामिति च गम्यते । पुरतो5े त्रवीमि निःशई कफरमसुद्धल 
सडिण्डिमघोषमुद्धोपयामीद्यर्थः । करिमुद्धोपपसीक्त आह--प्रसह्य बलात् ।, 

भुजवलाइुद्धिवलाबेल्यर्थ: । कन्दर्पदर्पदलने मद्नमद्विदारणे समथो मनुष्या 
विरलाः झूग्या: । प्रायशों न सन्तीद्वर्थ: । शंमुं तद्भक्तांश्व विना मद्नविजयिनो 
न संभवन्त्येवेति शिवभक्ताओेसरस्प कवेनिंगूडतरामिसंधिः । अन्न कन्दर्पदर्येति 
सक्षद्यक्षनद्वयाइत्तेईे त्यनुप्रासाख्यः शब्दालंकारः । वसन्ततिलका ॥ - 

अथ च पुनर्वैचनवैचित्रीमेवाह-- 
सनन््मार्गे तावदास्ते प्रभवति च नरस्तावदेवेन्द्रियाणां - 

लज्ञां तावद्धिधत्ते विनयमपि समालस्वते तावदेव । 
भूचापाहश्सुक्ता: श्रवणपथगता नीलूपक्ष्माण एते 

यावल्लीकावतीनां हृदि न घृतिमुषो दष्टिदाणा: पतन्ति ॥७४॥ 
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सदिति । नर: । विद्वानपीति भावः । सन्मार्गे श्रुतिस्ट्रतिवोधिताचारे तावत् 
तावत्परय॑न्तमेवास्ते वर्तते । इन्द्रियाणां चक्॒रादीनां च ताबुदेव प्रभवति समर्यों 
भवति ।नियमन इति शेप: । छन्नां जुग्र॒ुप्सिकर्मोचरणाचेतःसंकोचनलक्षणां 
मीढां च त्ावदेव विधत्तेजनुवर्तते । विनय बप्नत्व॑ च तावदेंव समाठम्वते 
सीकुरुते । कियत्तयन्तमिद्याशद्कायामाह--भ्ररेव चाप॑ कामुक तेनाकृशध् ते 
मुक्ता्नेति विशेषणसमासः । एकन्र अभ्रभज्नपूर्वक्म , अपरन चापनसनपूर्वक थे 
अयुक्ता इत्यर्थः । श्रवणपथगताः भरोन्नमार्गगताः । एकत्र कर्णान्तविश्रान्तत्वात् , 
अन्यत्र तत्पयन्त्रमाकर्षणाब्ेति भावः । नीलानि पक्ष्माणि छोमानि, अन्यन्न 
गरुतथ्ष येपां ते तथोक्ताः । धृत्ति मुष्णन्तीति घ्तिमुपो चैयमेदिन एते भसिद्धा 
डोलावतीनां विछापिनीनां दृष्य एवं चाणा यावत् यावत्पयन्त हदि मानसे 
चक्षति न पतन्ति न प्रविद्यन्ति तावदिति संवन्धः । तद्नन्तरं सन्मागंप्रवर्त- 
नादिक निर्बोहु कः समर्थ इति भावः । उक्ते च प्रवोधचन्द्ोदये---'तावद्विवेक- 
विभवस्तावत्सन्मागंवर्तन पुंसि । निपतन्ति इृष्टिविशिखा यावल्नेन्दीवराक्षीणाम् ॥! 
इति । अन्न द्वितीयार्घ समस्तवस्त॒वर्तिसावयवरूपकालंकारः । श्वरधराइत्तम् ॥ 

कि बहुना अद्माप्यइ्ननोद्योगग्रत्यूहाचरणे न अभ्ृवततीआह--- 

उन्मत्तप्रेमसंरस्सादारभन््ते यदक्लना। । 
तत्न भत्यूदमाधातु अह्मापि खलु कातरः ॥ ७५ ॥ 

उन्मत्तेति । अद्गनाः ल्विय उन्मत्तोध्ट्युत्करो यः श्रेमा अनुरागसस्थ संर- 
स्मात्संभ्रमात् । 'संरम्भः संश्रमे कोपे' इति विश्वः । यत्कर्म आरभन्ते विहितम- 

विहिते वा कतुमुद्युज्षत इल्मयथेः । तन्न कर्मणि भ्रत्यूहं विप्तम् । “विप्लो$न्तरायः ' 

प्त्यूह:' इत्ममरः । आधाठुं कठु अह्मापि । किमुतान्य इति भावः । कातरः 
सभयः । असमर्थ: खत्विल्वर्थ: । अनिवायेनिश्वयानामनाइतानामन्ननानां को 

था निवारयितेति भावः । अनुष्टप् ॥ 

तावन्महत््च पाण्डित्य कुलीनत्व विवेक्तिता । 
यावहुवरूति' नाह्लेषु हतः पश्चेचुपावकः ॥ ७६॥ . - 

तावदिति । महत्त्वं महानुभावत्वम्, पाण्वित्य ग्राइलम्, कुलीनत्व॑ महाकु- 
लप्नसूतत्वम् । 'कुलात्ख/ इति खप्नत्ययः । विवेकिता कर्तव्याकतेंव्यविचारचतु- 
रत्वे च, तावत् , तावत्पयन्तमेव भवतीति शेषः । यावत् हतो नीचः अश्छाध्य- 
तापादकत्वान्षिकृष्टः । पश्च अरविन्दादय इपवो वाणा यस्त॒ सः पश्चेपुमैदनः स 
एवं पावकोउम्मिः अज्ंपु न ज्वलति नाविभचति । भ संत्तापयतीत्यर्थः | तावदि- 
ति संबन्ध: । तदनन्तरं को वा भहत्त्वादिगुणविशिष्ट इति भाव: | “अर॒विन्दम- 
शोक च चूत॑ च नवमहिका । नीलेत्पर्क च पद्चेते पश्चवाणस सायकाः इस- 
मरः । अन्न मदने अभित्वरूपणादेकदेशवर्तिरूपकम् । अनुष्ठप् ॥ 
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९८ सुभाषितत्रिशत्यां 

अथ सांसारिक सद्गृति्ुलेमेति सहेतुकमाह-- 

शाख्ज्ञो पि प्रगुणितनयो5प्यात्तवोधो5पि वार्ड 
संसारे5स्मिन्सवति विरलो भाजने सद्गतीनाम्। 

येनैतस्मिन्निय्यनगरद्वायमुद्धाटयन्ती | 
वामाक्षीणां भवति कुटिला धूलता कुश्िकेव ॥ ७७॥ 

शात्नज्ञ इति । शात्नज्ञ .सकलशझास्रहस्थामिज्ञोईपि । आतो$जुपसर्ग के 

इति कप्रत्यग्रः । तन्नापि ग्रगुणितः प्रकर्पेणाइत्तिविषयीकृतो नयो नीतिशाज्न येन 

स तथोक्तोषपि । फलवद्थीववोधनपयेन्त सम्यवपरिशीलितनीतिशाज्रोंडपील- 
थे; | ग्रणशब्दात् 'तत्करोति-? इति प्यन्तात्कमणि क्तः । णाविष्टवद्भावे विन्म- 

तोलेक। 'ग्रुणः स्याडृत्तिशव्दास्ये ज्येन्दिये मुख्यतन्तुष्र! इति वैजयन्ती | तथा 
चाढ दृढ आत्तवोध उत्तन्नज्ञानोईपि पुमान् अस्मिन्परिवर्तमाने संसारे सद्ृतीनां 
भाजन पात्रम् । योग्य इति यावत् ! विरछो झृग्यो सवति । खर्गादिसद्वतियामी 

यश कथिदेव भवति । नतु बहुल इल्वर्थः । कुतः । येन कारणेन एतस्सिन्संसारे 
वामाक्षीणां मनोहरनयनानाम् । 'बहुनीहो? इत्यादिना पषचि पित्त्वात् डीपू । 
कुटिला वक्रा अूलेतेव भूछता भूवह्ी कुश्षिकिव विष्कम्भविधद्ननसाधनवक्राआयो- 
मयशढाकेव निरयनगरस्य यमपुरस् द्वारम् । रक्षणया द्वारपिधानकवाटविष्क- 
उभमिलर्थः । द्वारशब्देन कवाटस्य तेन च तद्विष्कम्भस्य लक्षितल्ात् उद्धाटयन्ती 
विषध्यन्ती । व्यामोहोत्पादनेन इुगैतौ प्रवेशयन्तीत्यर्थ: । भवति खछ । भतो 
बिरल इति संवन्धः । स्लीसज्निनां कुतः सद्ृतिरिति भावः । उपमालुंकारः । 
मन्दाकान्ताइत्तम् ॥ 

अथ द्वाभ्यां मन्मथस्त चरिन्रवेचित्र्यमाह-- 

छशः काणः खज्जः श्रवणरहितः पुच्छविकलो 
ब्णी पूयकछिन्नः रूमिकुलशतेराबुततलुः । 

छुधाक्षामो जीणेः पिठरककसालार्पितगलूः 
“ शुनीमस्वेति श्या हतमपि च हन्त्येव मदनः ॥ ७८ ॥ 

* छछ इति। कृशः पिण्डालाभादस्थिचमोवशिष्टदेहः । काणोडन्धः, यद्वा एका- 
क्षः । खज्; पादविकलः। अकारयकरणेन लगुड प्रहाराद्रमपाद् इलथः । तथा श्रव- 
णरहितः समूल छिन्नकर्ण: । पुच्छेव विकलर्छिन्नलाजूछः । “येनाज्नविकार/? इति 
समासः । न्णी सवोह्धक्षतवान् । अतः पूयेन छिन्न आईः । कृमीणां अणोत्प- 
नापादतुच्छजन्दूनां कुछशतेः । अनेकइमिपरम्पराभिरित्यर्थ: । आता व्याप्ता 
तमुयंस्र स तथोक्तः। क्षुधा बुभुक्षया क्षामः परिक्षीणः । 'क्षायो मः” इंति मलम्। 
जीर्णो जरया शिथ्रिावयवः । पिठरककसाले घटमुखवलूय्रेडपिंतवछ असजि- 
पकण्ठनारूः । शुनकों हि घटमुखे खशिरों निक्षिप्यात्नं भक्षयति, ततस्तावतैव 
परियुछत्वेनाकटुमशक्यलाऊुवि विधटनेनाधःकपालापाये तन्मुखकपालेवासनित- 
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कण्ठो भवतीति प्रंसिद्धि! । अत एवंभूत इलयर्थः । यद्दा चौरयेणान्नादिमक्षणे तदृण्ड- 
नाथ श्राए्टू मध्ये छिंद्रे छा गे आसश्नयति । तस्मादित्यंभूत इत्यथः । एवं जु- 
गुप्सितो5पि श्वा शुनकः शु्नी सारमेयीमन्वेत्ननुतरति । निधुवनाथमिति भावः । 
तथा हि हते विनष्टमपि च मदनो हन्त्येव मनोविकारोत्रादनेन पीडयत्येव । नतु 
इतहननमन्याध्यमिति विचारयतीलर्थ: | शठो$्य मदनः के वा कथभूतावस्थापन्न॑ 
न करोतीति भावः । अन्नैवकारोइलन्तायोगव्यवच्छेदार्थः । 'पार्थों घनुपरो भव- 
त्येच'इत्युदाहलय कियागतेवकारस तथाभूतार्थकल्ानुशासनात। शिखरिणीबत्तम॥ 

र्रीमुद्रां कुछुमायुधस्य जयिनीं सर्वार्थसंपत्करी 
ये मूढाः प्रविहाय यान्ति कुधियो मिथ्याफलान्वेषिणः । 

ते तेनेव निहत्य निरददेयतरं नश्नीकृता सुण्डिताः | 
केचित्पअशिखीकृताश्र जदिलः कापालिकाश्वापरे ॥ ७९॥ 

स्रीमुद्रामिति । सवाधोनां संपदं करोतीति सवोर्थसंपत्करीम्। धर्मार्थकामपु- 

रुपार्थममृद्धिहेतुभूतामिल्वर्थः । 'कनो हेतुताच्छील्यानुलोम्येपु” इति टप्नत्मयः । 
दिक्त्वान्दीपू । कुसुमायुधस्य जगलत्र॒स्म मनन््मथस् जयिनीम् । जयावहामित्यर्थ:। 

'जिदृक्षि-? इल्ादिना इनिप्रलयः । ज्लौमुद्रां ज्नीरूपचिहां प्रविह्य व्यक्ला कुधि- 
यो दुर्वुद्धयः अतएव मूढाः कर्तव्याकर्तव्यविचारशज्याः । पिथ्याफलान्वेषिणः अ- 
भूतचरत्वादसल्प्रायमोक्षफलकाहिणः सन््तो यान्ति । प्रशजन्तील्वर्थः । ते मूढा- 

स्तेन निजमुद्राहसननितकोपेन कुछमेपुणव निर्देयतरं दयाहीनं यथा तथा अ- 

हल नीच छत्वा केचिन्रमीहृता दिगम्वरीकृताः । 'नपम्नोडवासा दिगम्बरः इ- 
हमरः । अभूततद्भावे च्विः । असर ज्यों? इति दीप: । 'ऊ्मौदिच्चिडाच- 
श्ः इति गतिसंज्ञायां 'कुग्रतित्रादयः” इति समासः । केचिन्मुण्डिताः परमहंसी- 

कृताः | न तु सौभाग्यसंपन्नीकृता इलर्थ: । अतः कुसुमेघुमुद्रारूपाः जियो न परिह- 

तैव्या इति भावः । यथा छोके राजानस्तीदणदण्डा निजाज्ञोहद्नापराधिजना- 

न्कांग्रित्सवेखापहारेण वद्रहीनान्कुब्रेन्ति, कांथित्सवैतों मुण्डितशिरस्कान, कॉ- 

स्िद्धमुण्डितमुण्डन्ू, कांश्रिलटाधारिणः, कांबित्कपाठमिश्षुकांध कुर्वन्ति, त- 

दरदत्रापि प्वनिः । अन्न वैराग्यक्रतनमलादेः कुसुमेषुऋुतत्वोत्मेक्षणादुस्ेक्षाले- 
कारः । सा च नूनमित्यादि व्यक्षकाप्रयोगात् गम्या । शार्दूछविकीडितम् ॥ 

किंवहुना महरपैयोडपीन्द्रियनिअहसमथी न जाता इत्युपसंहरति-- 

विश्वामिन्नपराशरप्रश्ृतयों चाताम्वुपणोशना- 

स्ते5पि ख्रीमुखपड्ढज खुललित इृश्टेय मोह गताः। 

शाल्यन्न सच पयो दधियुत ये भुञ्ञते मानवा- 

स्तेषामिन्द्रियनित्रहो यदि भवेद्विन्ध्यः छ्ुवेत्सागरे ॥ ८० ॥ 

विश्वामित्रेति । वाताम्बुपणीन्येवाशन येपां ते तथोक्ताः शरीरयात्रामात्रोपयो- 
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गिवायूदकंपरिणतरपर्णाहारा एवं ।न ब्रिन्द्रियपुश्किरमशन्नभोजना इलथः । 
विश्वामित्रपराशरप्रदृतयो विश्वस्र मित्र विश्वामित्रों गाधिनन्दनः | 'मित्रे च- 
पी? इति दी । पराशरो व्यासपिता तौ प्रद्ती येपां ते तथोक्ताः । प्रशततिशे- 
ब्देन 'शाण्डिल्याद्योषपि संगरह्मन्ते । ये महपेयः सन््तीति शेपः । तेषपि सुझृहि- 
तमतिसुन्द्रम। ललित त्रियु सुन्दरम? इति शब्दार्णवे । ल्लीणां मेनका रम्भा-सल्- 
वती-धान्यमाडिन्यावियोपितां मुखपइज दृट्नवावलोक्यैच मोह॑ गतासत्परतत्रा 
जाताः | न लिन्द्रियनिम्नहसमथो इत्यर्थः । किंतु ये मानवाः साधारणमर्त्याः स- 

घृत॑ आज्यहत तद्पि पयसा क्षीरेण दधा च यु मिश्रितं शाल्यन्न कलमाख्यब्री- 
हनम् | अलन्तवीयंब्द्धिकरं मथनमित्यर्थः | भुजतेडभ्यवहरन्ति । 'भुजोइनवने' 
इत्ात्मनेपदम् । तेपां मानवानां इन्द्रियनिमह इम्द्रियनियमः संभवेद्यदि, तदा 
विन्ध्य: पर्वतः सागरे इवेहुन्मजेत् । न तु कदाचिद्पि विन्ध्यः सागरे इवति । 
आवह्वनस्थाश्रुतचरल्लात् । तथा च विन्ध्यप्वनस् यथा असंभावितत्व॑तथा 

इच्द्रियनिभ्रहस्थापीत्यर्थ: । वातायशनानां ऋषीणामेवैतादशावस्थापन्त्वम् , किपुत 
मशनभोजिनां सानवानामिति भावः । अन्नेन्द्रियाणां निम्नहसंवन्धेषपि विन्ध्यह- 
वनहंशन्तेनासंवन्धोक्तेः संवन्धे5संवन्धरूपातिशयोक्तिः । शादूरूविक्रीडितम् ॥ 

इति शज्ारशतकव्याख्याने सविरक्तदुर्विरक्तपद्धतिनोम चतुर्थी बिंशतिः । 

अथ #ऋतुवर्णेनम् । 

प्रासज्षिक परिसमाप्य प्रखुतश्ज्ञारोपयोगितया ऋतुवर्णन॑ प्रारिप्छुस्तदादी 
लोकवेदयोः प्राथम्येन व्यवहाराद्रसन्तं वर्णयति पद्िः--- 

परिमलभतों बाताः शाखा नवाह्ुरकोटयो 
मधुरबिधुरोत्कण्ठाभाजः पिया। पिकपक्षिणाम् । 

बिरकविरलसवेदोहाण वधूवचनेन्द्वः 
प्रसरति मधो धाज्यां जातो न कस्य गुणोद्यः ॥ ८१॥ 

परिमलेति । वाता उपवनपवनाः परिमर्ू विश्रतीति परिमलझतो विविधकुसु- 
मसंमर्दंजनितगन्धविशेषवन्धुराः । जाता इति शेषः । “विमदौत्ये परिमलो गन्वे 
जनमनोहरे” इत्यमरः । शाखाः रसालादितरुत्कन्धाः नवाह्ुराणि नूतनकिसल- 
थानि कोटिषु अग्रेषु यात्वां तासथोक्ताः । पह़विता जाता इल्यर्थः । पिकपक्षिणां 
पिकाख्यपक्षिविशेषाणां प्रियाः। कोकिलाजना इत्यर्थ; | 'कोकिल: पिक इत्मपि! इ- 
समरः। मथुरा सहकाराहुरकपायाखादलाभादगुणा विधुरा का कक्ृतो पदववश्ञाद्ि- 
ग॒ुगा च। कष्टेति यावत् । या उत्कण्ठा कूजिती त्सुक्य॑ तां भजतीति तथोक्ता जाता । 
भजो ण्विः इति णिवप्नय्ययः । 'विधुरः स्पात्कश्टविश्लिष्टयोरपि! इति विश्वः । बधु« 
नां बदनेन्दवों वकचन्द्रा विरुखविरला औष्मातिरेकाभावान्मन्दपकाराः । 'अकारे 
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शुणवचनस्थ' इति साहबयायें द्विभावः । स्वेदोद्ारः भ्रमजलनिष्यन्दो येषां ते त- 
थोक्ता जाता; । अन्नोद्मरशब्दस्स गोणइत्तिसमाश्रयणान्न आम्यकक्ष्यामध्यपतित- 
लमत्युर्क प्राक् । तथा हि घान्यां भुवि मधो वसन्ते भ्रसरति ब्याप्रियमाणे 
सति कस वर्ुनो गुणोदयों गुणोत्कर्पों न जातः । सर्वैस्यापि जायत एवेलर्थ: 
'गल्थोकर्मेक-” इत्सादिना वर्तमाने कर्तरिक्त प्रतययः । मतिथुद्धिपूजार्थेस्यश्वा 
इति चकाराद्वतेसानता । “अय पुष्परसे सधु। दैत्ये वसन्ते चेने च! इति विश्व- 
अकाश्ः । दरिणीदृत्तम् ॥ 

मधुर्य मघुरैरपि कोकिला- 
कलरवेसलयस्प च वायुमिः । 

_ _विरहिणः प्रहिणस्ति शरीरिणो 
विपदि हन्त सुधापि विषायत्ते ॥ ८९॥ 

मधुरिति । अय॑ पूर्वोक्तो मधुवेसन्तः । सकलचराचरोह्ासकारीति भावः । 
मघुरः भान्येः संतापहरवां । 'शीतलीकियते त्तापो येन तन्मघुरं स्वतम! इति 
लक्षणात् । कोकिलानां पिकरसुन्द्रीणां कलरवैरव्यक्तमनोहरें: खरविशेषेः ॥ 
'काकली तु कले सूक्ष्मे ध्वनो तु मधुरास्फुटे । कलः” इल्यमरः । कोकिलेद्यन्न 
जातिप्रहणे5पि 'कोकिठा जातावपि' इति न डीपू । तथा मल्यस्त्र वायुसिः 
भीखण्डदैलानिलेश्व । अलन्तसुखावहैरपीति भावः । विरहिणः शरीरिणः वियो- 
गिजनान्प्रहिणस्ति विनाशयाति । तथा हि--विपदि आपत्काले सुधा अमृतमपि 
विषायते विषमिवाचरति । तद्गत्प्राणपप्रयाणकारी भवतील्यर्थ:। 'उपमानादाचारे! 
इति क्यचू। अक्षत्सावंधातुकयोर्दाधि' इति दीघेः | इन्तेति विषादे । “हन्त 
हफेंन्ुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयो:” इस्समरः । सामान्यविशेषणसमर्थनरूपो- 
अथीन्तर॒न्यासः । सच विषायते इसन्न उपमया अश्ञेन संकीयेते । अनुप्रासः 
शावदः । द्ृतविलम्वितवृत्तम । 

विरहिणामेव कृच्छे, न लन्येपामित्याह--- 

आवास$ किलकिश्वितस्थ दुयिताः पाश्वे विकालालूखा+ 
कणण कोकफिलकामिनीकलूरवः सेरो रूतामण्डपः । 

गोष्ठी सत्कविभिः सम कतिपयैसुग्धा: सितांशोः कराः 
केषांचित्सुखयन्ति चात्र हृदय चेत्रे विचित्राः स्जजः | ८३ ॥ 

आवास इति । पाते परिसरे किछकिशितस्थ॒ “रोपाश्रुहरपसील्यादेः संकरः 
किलकिधितम! इत्युपलक्षणशक्वारचेशविशेषस्यावासो निवासभूत्तः | अन्राधारमा- 
त्रविवक्षयेकबचनअहणमिति विवेक तथा विछासालसा छीलामन्धराः | कंटाक्षभु- 
जाक्षेपादिविविधविश्रमाचरणतत्परा इल्वर्थं॥ एतेनैतासां स्मरमन्दीकृतत्रीडखात्या- 
गह्स्य॑ सूच्यते | दयिताः प्रियतमाथ । कर्ण। कर्णेयोरिलर्थ:। स्तनादीनां ट्विलवि- 
शिष्टा जातिः आयेण' इति वामनसूत्रे प्रायग्रहणादेकव चनप्रयोग: । कोकिलकामिनी - 
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नां कलकण्ठाप्ननानां कलरवोध्च्यक्तमधुरखरश्व । स्मेरः । ईयद्विकतितकुसुम 
इसी । अन्न कुसुमधर्म: कुछुमिते उपचरय्यते । 'ष्मिछ ईपद्धसने” इति घातोः 
“नमिकम्पि-' इलस्रदिना रप्रखयः | लतामण्डपो छतायृहं च। कतिपवे: केंश्ि- 
देव अन्यथा रसाभासात् सत्कविभिः सरसविचित्रचारुप्रवन्वप्रणयनचतुरतरक- 
वीशरे: सर्म गोष्टीप्रसद्रश | मुग्धा मनोहराः तितांशो: कराथन्द्रकिएान्व । 
विधिन्ना नानाविधाः स्जः पुष्पमाजिकाश। अन्रास्मिन चैत्रे वसन्ते केपांचित्। 
अन्येपामेवेलर्थ: । हृदय छुखयन्ति रज्ञयन्ति । न तु सर्वेधामित्यर्यः । ईहक््सी- 

भाग्यसंपन्नानां विरलज्नादिति मावः । अब खलेकपोतन्यायादुब्रितादिवहुकार- 
णानां हृदयरक्ननद्पैककार्यसाधनसमुदोगकथनाद्वितीयः समुश्चयालकारः । तहु: 
हे विद्यानाथेन:--खलेकपोतन्यायेन वहूनां कार्यसाधने | कारणानां समुद्योगः 
स द्वितीयः समुचयः ॥! इति । शादूलविक्रोडितम् ॥ 

पान्थल्लीविरहानलाइुतिकलामातन्वती मझ्नरी 
भाकन्देएु पिकाइनामिरघुना सोत्कण्ठमालोक्यते । 

अल्पास्ते नवपाटलापरिमलरप्राग्सारपावट्शरा 

चान्ति क्लान्तिवितानवानवकृतः भ्रीखण्डशैलानिलाः ॥८9॥ 
पान्यल्नीति । अधुना इदानीम् | वसन्तसमय इलर्थ: । पान्थद्नीषणां प्रोषि 

तभतुकार्णा विरहानलस्थ वियोगामेः आहुतिकछामाहुतिकलनाम् ॥ तत्साम्य- 
मिल्यर्थः । 'कलाशिल्पे कालमेदे चन्द्रांश कलना ऋछला' इति वेजयन्ती | आत* 
न्वती आदवाना | तद्वदुद्दीपिकेलर्थ: | तनोतेः शततरि “उबितश्र इति झीपू। 
माकन्देवु रसालविशेषेष्रु | विद्यमानेति शेप: । मश़री पुष्पमझ्तरी । पिकाइना- 

मिः कोकिलामिः सोत्कण्ठमाकोक्यते सानन्दमुद्वीक्ष्यते । इटलादिति भावः। 

तथा पाटछा फलेह्हाख्यइक्षविद्येपः । 'पठलि: पाठछामोघा काचस्थाली फले: 
र॒द्मां इस्मरः । (पुष्पमूलेयु वहुल्म! इति “छुपि युक्तवद्बक्तिचचने! भवतः 7 
नवपाटलापरिमलग्रार्सारस् नूतनपाटलोकुमुमगन्धसंपत्ते: पाटयरा: भलिम्ल- 
चाः । तद्वन्धापहारिण इल्नर्थ: । तथा छ्वान्तिवितानस्प क्लान्तिसमूहस्थ तानव॑ 
तनुलं इुर्वन्तीति छान्तिवितानतानवक्ुतः । करोतेः किए । अल्पा मन्दास्ते 
प्रतिद्धाः शैलमान्यसोरभ्ययुक्ताः श्रीसण्डशैलानिला मलूयमारुता वान्ति प्रस॒- 
रन्ति । (वा गतिगन्धनयो:' इति घातोलेद्र । एतेन विरहिणां दुरन्तदुःलजनक- 
लसंयुक्तानां परमानन्दकर्ल चाल्ोक्तमित्यवगन्तव्यम्ू । अन्न वियोगामिरिल्त्र 
रूपझम् । आहुतिकलामित्यन्नोपमया सापेक्षितत्वात्संकीण सच्छाच्देनाजुप्रासेन 
संकीयते । इत्त एवेवत् ॥ 

प्रथितः प्रणयचतीनां तावत्पद्मातनोतु हृदि मानः । 
भवति न यावच्चन्द्नतरुखु रसिसेलयपवमानः ॥ ८५ ॥ 

अधित इति | अधितः अतिद्धः । दृतर इति यावत् । मानः प्रियतमस्तान्य- 



स्रीसप्निलयनितेष्योकृतकोपः । 'ल्लीणामीष्योकृतः कोपो मानोड्न्यासब्विनि प्रिये । 
शरुते वाजुमिते दंड! इति दशरूपके । प्रणयवतीनां प्रियतमानां हृदि तावत् ताव- 
त्पर्यन्त पद स्थान आतनोतु करोतु । तिष्ठलित्यर्थः । रंभावनायां लोद । पद 
व्यवसितन्नाणस्थानलक्ष्माद्निवस्तुपु” इसमरः । कियतर्यन्तमिययत आह---चन्दू- 
नतरुसुरमणिः श्रीखण्डदुमपरिशीलनसुगन्धि: । 'झुगन्धी च मनोशे च छुरमियाी: 
ज्यलिज्ञिवत्' इति विश्वः | सझयपवमानों मल्यमारुतः । यावत्पर्यन्त॑ न भवति 
ने असरति तावदिति संवन्धः । सामान्यस्थ विशेषपयेवसानात्मसरणार्थल 
भुवो हृष्व्यम् । यावत्तावच्च साकल्ये5वथो मानेडवधारणेः इसमर:। अस्यादय- 
न्तोद्दीपकल्ान्मानिन्यो४तिहटमपि निजमार्न विहाय प्रियतसपरतन्ञाः खयभेव 
भवन्तीलर्धः । भायोमेदः ॥ 

सहकारकुसुमकेसरनिकरभरामोद्सूर्चिछितदिगन्ते । 
मघुरमघुविधुस्मघुपे मधो भर्वेत्कस्य नोत्कण्ठा ॥ ८६॥ 

सहकारेति । सहकारकुसुमानां रसाल॑विशेषश्रसूनानाम् । “आम्रश्वतो रसा- 
लोइसा सहकारो5तिसोरभ: इल्मरः। ये केसरनिकरा: किञ्नल्कपुछास्तेपां ये 
भराश समृद्धयस्तेपासामोदेन परिमलविश्ेेषेण मूर्च्छिता व्याप्ता दिगनता यरिंस्त: 
स्मिन््मछरेण माधुयगुणयुक्तेन मधुना मकरन्देव विधुरा विहछाः । उन्मत्ता इति 
यावत् । मधुपा भज्ञा यस्मिन् । इत्थमस्पोक्तमुद्दीपकललमिद्यर्थ: । मधी वसमन्ते' 
कर्म जनस्थ । ल्लिया वा पुरुषस्र वेल्यर्थ: । उत्कष्ठा संभोगौत्सक्य न भवेश्नो- 
सग्रेत । अतः सर्वृस्मापि उत्तयत एवेलर्थ: | अतो मानल्यागो युज्यत एवेति 
भावः । अलुप्रासः शब्दालुंकारः । इत्त पूर्ववत् ॥ 

अथ त्रिमिर्म्रीप्प वर्णयति--- 

अच्छाच्छचन्दनरसादैतरा मझगाक्ष्यो 
घाराग्रहाणि कुसखुमानि च कौमुदी च। 

मन्दो मरुत्छमनसः शुति हसम्यपर् 
ग्रीप्मे मद च मदन चे विवर्धयन्ति ॥ ८७॥ 

अच्छाच्छेति । अच्छाच्छो5तिखच्छो यश्रन्द्नरसः पाटीरदवः । 'गुणे २ 
द्रवे रस/ इसमरः । तेन आईतरा अलन््तादोः | संतापशान्ल्यर्थ सान्द्रवन्दनप्- . , 
चर्निताड़ा इलर्थः । रगाध्ष्यसरुण्यश्र, धारागहणि जलयचपेश्मानि, कुछुमानि 

महिकादीनि, कोमुदी चन्द्रिका च। सुमनसो जाल्याः संवन्धी ग्रीष्मकालेइतिविका- 
सर्सभवात् । तत्कुसुमपरिशीलनज नित्तामोद्भरित इलर्थ:। 'सुमना मालती जाति: 

इस्समरः । मनन््दो सरुत् मन््थरगन्धवाहश्र, शुचि शुअ्रम् । छुघालेपनेनेति भावः । 
हम्यैष्ष्ट सौधोपरिप्रदेशब्रेति शीष्मे ऋती मदद हृपैव्यतिकर मदन च विवर्धयन्ति 
उद्दीपयन्ति । अन्नापि द्वितीयः समुच्चयालंकार उन्तेयः | वसन्ततिलका ऐ 

स्रजो हयामोदा व्यजनपुत्रनश्रन्द्रकिरणा+ 
परागः जाओ मलयजरजः शी६्;ु विशद्म्। 
१७ सु. त्रि. 



१०४ सुभाषितत्रिशतां 

शुच्िः सोधोत्स्रः प्रतच्च॒ चसने॑ पक्ुजदशो 
निदाधर्तावेतद्विलसति रूमन्ते सुछृतिनः ॥ ८८॥ 

: स्ज इति। हवामोदा मनोहरगन्धाः स्तजः पुष्पमालिकाश्च, व्यजनपवन- 
सतालबन्तसमीरणश्व । 'व्यजनं तालइन्तकम्” इत्ममरः । चन्द्रकिरणाथ, परागः 
सुमनोरजश्च, कासारः क्रीडासरश्ष, मह्यजरजः चन्दनक्षोंद्थ्,, विशद॑ नि ., 
शेरते अनेनेति शी मय च। 'शीत्े धुकू” इत्योगादिको धुकानलयः । शुचिः 
शुत्ः विहारयोग्य इलर्षः । सौधोत्सक्ञः आसादप्रदेशश्, प्रतनु बसन॑ सूक्ष्मा- ५ 
म्बरम्, पडुजदशः पद्मपलाशलोचनाश्रेत्येतत्सवे भोगसाधनम् | “नपुंसके-? 
इत्यादिना नपुंसकैकशेपः । निदाघतों प्रीप्मतों । 'आहुणः इति रपरो गुणः। 
बिछ्सति विजृम्भमाणे सति सुकृतिनः पुण्यशालिनः छभन्ते आमुवन्ति | कथम- 
सुकृतिनामीह्भोगसाधनलास इति भाव: । शिखरिणी 0 

उधाशुन्न॑ धाम स्फुरद्मलरश्मिः शशधरः 
प्रियावक्तास्थभोज मल्यज़रजश्रातिसुरसि । 

स्जो हचामोदास्तद्दिमझिलं रागिणि जने 
करोल्यस्तः क्षो॑ नतु विषयसंसगबिमुखे ॥ ८९ ॥ 

सुधेति । छुधया लेपनद्वव्येण झुश्रम्, यद्वा सुधा अमृत तद्गच्छुश्रम् । 'चुधा 
स्यह्विपनह्रन्येड्मते च' इति विश्वः । अतिसुरामि अल्यन्तसुगन्धि । रागिणि 
विषयासक्ते । विषयसंसगेविमुखे विरक्ते । विरक्तस्म तेषामकिंचित्करलादिति 
भावः । निगदितव्याख्यानमन्यत् । जृत्ते पूवेवत ॥ 

अथ वर्षासमयवर्णनमारभते--- 
तरुणी वेषोद्दीपितकामा 

विकसज्ञातीपुष्पखुगन्ध्रिः । 
उन्नतपीनपयोधरभमारा 

भावृद् तलुते कस्य न हषेम् ॥ ९० | 
तरुणीति । उद्दीपित उत्पादितः कामो मन््मथः सुरतामिछापो वा यया सा 

तथोक्ता । विकसन्ति विकसराणि यानि जातीपुष्पाणि हैः शोसनो गन्धो यस्थाः 
सा तथोक्ता । एकन्र जातीकुसुमविकाससंभवात, अन्यत्न तत्कुसुमालंकृतला- 
चैति भाव: । “गन्धस्येहुत्पूतिस॒सुरमिभ्यः” इति गन्धशब्दस इकारान्तादेशः। यद्यपि 'गन्धशब्दस्पेत्वे तदेकान्तप्रहणमर” इत्युक्तमू , तथापि कवीनां निरहु- 
शलातपयैजुयोगः । उच्चत उत्तुज्ञः पीनः पीवर् परयोधरमारोष्म्भोघरडून्द च्, अन्यत्र खनभारश्व यस्राः सा तथोक्ता । 'सतनाम्भोदी पयोधरौ” इति वैजय- 
न्ती । अत एवं तरुष्या वेष इव वेषो यद्या: सा । कामिनीव मोहनकारिणी- 
लव: । प्राइड् वपोः कर्य एुंसो हर्ष संभोगौत्सक्य न तजुते । सर्दसथापि तनुत 
एवेलर्थ:। शेषानुआितेयमुपसा ॥ 

वियदुपचिंतमेघ भूमयः कन्द्लिन्यो.. 
नवकुदजकद॒स्वामोदिनो गन्धवाहाः | 



२. रज्ञारदातकम् | १०५ 

शिखिकुलकलकेकारावर म्या वनान््ताः 
उसुखिनमसुखिन वा स्वैमुत्कण्ठयन्ति ॥ ९१ ॥ 

वियदिति । उपचिताः परिचिता मेघा यर्मिस्त्तयोक्तम् । घनाधनसंचारवर्दि- 
त्थः । वियत् आकाश थे । कन्दलानि अड्डराणि आसां सन््तीति कन्दलिन्यो 
भूमयो भूम्रदेशाथ। नवो नूतनः कुटजानां गिरिमहिकानां कदम्वानां नीपकुसुमानां 
च आमोदो मन्धविशेष एपामस्तीति तथोक्ता गन्धवाहा उद्यानपवनाथ। 'कुटजो 
गिरिमलिका' इस्मरः। के मूर्ति कायन्ति ध्वनयन्ति केका मयूरवाण्यः 'केका वाणी 
भयूरस' इत्ममरः । शिखिकुलानां मयूरनिकराणां ये कलकेकारावा अव्यक्तमधु- 
रकेकाखरास्त रम्या मनोहरा वनान्ताश्व केडीवनमध्यप्रदेशाश्व । सुखिन दुःखिन 
वा। सर्वे अशेप॑ जने उत्कण्ठयन्ति । संभोगौत्सुक्यवन्त कुर्वन्तीसर्थ: । उद्दीपक- 
त्वादिति भावः । उत्कण्ठाक्षव्दात् 'तत्करोति-” इति ण्यन्ताछृद । मालिनी ॥ 

उपरि घन घनपटलं तिर्यग्गिरयो5पि नतितमयूराः । 
क्षितिरपि कन्द्लधवरा द्टि पथिकः क पातयति॥ ९२ ॥ 

उपरीति । उपरी उपरिश्ठद्धन॑ सान््दं घनपदठल मेघबन्द्म् । बर्तेत इति शेप: । 
“घना: कठिनसंघातमेघकाटिन्यमुद्दराः इति वैजयन्ती । तियेगू । दिश्लु इत्यर्थः 
मह्यामतिशयेन र॒मन्तीति मयूराः । एपोदरादित्वात्साधुः। नर्तिता इल्न्तः | खार्थे 
णिचि “गल्यथौकमेक-/इत्यादिना वरतमाने कतरिक्त/सतिबुद्धी-?इति चरतेमानता। 
यद्वा । नर्तिता मेघइन्देन नाटिताः । मेघोदये तेषां उल्लासवशेन नाव्यसंभवात्त् 
तथाभूता मयूरा येषु ते तथोक्ता गिरयो5पि । वत्तैन्त इति शेष: । क्षितिरपि भू- 
मिरपि कन्दलनोनाविषाहनुरेघवठा खच्छा। अत्तः पन्धानं गच्छतीति पधिकः 
पान्थः । 'पथः कन्! इति कन्प्रययः । दि के कुत्न पातयति प्रसारयति। न 
कुत्रापीद्वर्थ: | सर्वेत्नाय्युद्ीपनसंभवादिति भावः । महत्कथ्मन्न विरहिणामिति 
परमार्थः । आयंभिदः ॥ 

इतो विद्यदक्लीेविकसितमितः केतकितरोः 
स्फुरन्गन्धः धोचज्ञऊूदनिनद्स्फूजितमितः । 

इतः केफीकीडाकरूकलररबः पक्ष्मलूदर्शा 
कर्थ याय्यन्येते विरहद््विसाः संभ्रतरसा+ ॥ ९३ ॥ 

इत इति।इतो 5लिन्प्रदेशे विद्युद्क्वीनां तडिछतानां विकसित स्फुरणम्। भवर 
शेष: । इतः प्रदेशे केतकितरोः केत्तक्याख्यइक्षयय । तत्कुसुमस्पेत्वर्थः | 'ड्यापोः 
सैज्ञाच्ठन्द्सोवहुलम? इति हुखः । कालिदास इतिवत। स्फुरन्व्यामुुवानों गन्ध- 
थ्ष। चर्तत इति दोष: । इतः प्रोय्त्प्रद्ं जलद्निनद्स्य मेघगाजितस स्फूजित स्फुरणं 
च। भवतीति शेप: । इतथ केकिनां शिखावलानां कीडासु केलियु यः कठकलरूरबः 
कोलाहरूध्वनि:। “शिखावरूः शिखी केकी', 'कोलाहछः कझकलू/ इति चामरः। 
यद्वा कछ़कलरवः अलन्ताव्यक्तमधुरप्रकारखरश्व । समुजुम्भत इति शेप: । 
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पक्ष्माण्यासां सन््तीति पक्ष्मलाः। पिष्मादित्वाहच्यल्ययः। तथाभूतात्शों यारा 
तासां पारिछवलोचनानां एवे प्रत्तिद्धाः संग्तरसाः संपूर्णगद्ारा:। उद्दीपकाई- 
ट्र्थ:। विरद्ददिवसां विद्युक्ततासराः कर्थ यात्मन्ति अतिकमिप्यन्ति ।नकर्ष- 
चिदपीतद्यर्थः | दुरन्तत्वादिनमेक युग भविष्यतीति भावः। शिखरिणी ॥ 

असूचीसंचारे तमसि न भसि पोढजलद- 
ध्चनिप्राशभन्ये पतति पृथतानां च निचये | 

इद सौदामन्याः कनककमनीय विलसित 
मुर्द च स््लानि च अथयति पथि स्वरसुदशाम् ॥ ९४ ॥ 

असूचीति। तमति अन्धकारेन वियते सूचीसंचारों यर्णिसलिनन्सृच्यप्रमा- 
त्रस्याप्यनवकाशग्रदे । गाठतमे सतीति यावत्। तथा नभति अन्तरिक्षे च प्रीढः 
प्रगल्भः । गम्भीर इति यावत् | यो जलूदध्यनिर्मेघगर्जितं तेन प्राप्त वाचाठमा- 
त्मान॑ मन््यत इति प्राक्षमन्ये । बहुतरमेधनिहींदवति सतील्॒र्थः | 'भात्ममाने 
खश्व” इति सशि मुमागमः । तथा एपतानां बिन्दूनां च बिचये संदोहे पताति 

सति। 'पृपन्ति बिन्दुप्टपता' इत्ममरः। कनककसनीय कनकनिकपणरेखासुन्दरमिद 
प्रवर्तमार्न सौदामन्या विद्युतः । 'तढित्सोदामनी विद्युत” इत्ममरः । विछपितं स्फु- 
रण (करत) खैरसुदशां अमिसारिकाणांपथि प्रियगहमार्ग मुर्द मार्गदरशीकल्वात्से- 
तोप॑ म्लानिं आत्मप्रकाद्कहेतुत्वात् म्लानें च। रे म्ले हर्पक्षये' इसस्माद्धातोः 
'इज्रेभ्यो नि इलौणादिको निम्नत्ययः | प्रथयति प्रकट्यति। करोतीलर्धः। 
'कान्तामिसरणोथुक्ता स्मरार्ता साभिसारिका' इति लक्षणात् । कान्तमुद्दिशय नि- ' 
गूहममिसरणशीलानां स्लीणामुपयोगानुपयोगाभ्यां हपोहपें हेतुल्लादिति भावः । 
'क्ान्तार्थिनी ठु या थाति संकेत सामिसारिका! इल्मरः । घृत्तं पूर्ववत ॥ 

आसारेण न हस्येतः प्रियतमेयौतु चहिः शक्यतते 
शीतोत्कम्पनिमित्तमायतद॒शा गाढं समालिह्थते। 

जाताः शीकरशीतलाश्र मरुतो रत्यन्तखेद्च्छिदो 
धन्यानां बत दुर्दिन खुदिनतां याति भियासंगमे ॥ ९५॥ 

आसारेणेति । प्रियत्मैचेहमिरासारेण धारासंपात्तेन हेतुना ।धारासंपात 
आसारः इत्यमरः । हम्यैतः प्रासादात्। 'धामतः” इति पाठे' गृह्यत्। उभयन्नापि 
पत्रम्यासतिक्ू । 'अपपरि-! इल्यादिना समासविधानज्ञापकात बहियोंगे 
पश्चमी । बहियांतु न शक्यते न समथ्येते । 'शह्ू शक्तो'। सावे लद्॒। 'शकप्ृप-! 
इत्मादिना तुमुन्प्र्यः । तथा आयतदशा दीघंदणा तरुण्या शीतेन यहुत्कम्पो 
गान्रवेपथुस्त तिमित्तमू । तनिवारणार्थमिद्यर्थ/ । गादे_ अतिदृटे समालिद्वयते 
परिरभ्यते । पूर्ववल्नद्ध । तथा शी करैरम्बुकगः शीतलाः शिक्षिराः । 
शीकरो5म्बुकणाः समता: इत्ममरः । रत्मन्ते सुरतावसाने यश खेदः श्रमसत 
हठिन्दन्तीति तथोक्ताः । उरतसंरम्भजनितश्रमापहारिण इल्मर्थः। भ्रमः खेदो- 
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इध रलादेजोतः खेदातिभूमिकृतः इति लक्षणात् । मसर्तद्व जाताः प्रसताः 
अतः धन्यानां पुण्यशालिनां प्रियासंगमे प्रियासंभोगे सति दुर्दिन दुष्दिनमपि 
भेघच्छन्नदिन॑ व । 'मेघच्छन्रेईहि दुर्दिनर/ इत्यमरः । सुदिनतां सुद्वसत्व 
याति । अन्येपां तु तदेव भवतील्यर्थ: । वतेति विस्मये | 'चत खेदानुकम्पाम- 
नणसंतोपबिसये' इत्यमिधानात् अत्र दुर्दिनमपि सुदिनतां यातीति स्फुरतो 
विरोधसओक्तसमाधानादिरोधाभासोष्लंकारः । “भामासत्वे विरोधल्य विरोधाभास 
इष्यतेः इति लक्षणाव् । शार्दूलविक्रीडितम् ॥ 

अयैकेन शरदं वर्णयति-- 

अध खुघ्वा निशाया: सरभमसखुरतायाससन्नछधाड्ृड. 
धोद्भूतासह्मतृष्णो मचुमद्निरतो हम्येपूष्ठे विविक्ते । 

संसोगक्वान्तकान्ताशिथिलूभुज़लूतावर्जितं ककरीतो 
ज्योत्माभिन्नाच्छधारं न पिवति सलिल शारद् मन्दपुण्य:९६ 

अधमिति । निशायाः रात्रेः अधम् । यामद्वयमिलवयः । 'पुंस्र्धोषध समेंड्श- 
के इसमरः। अलन्तसंयोगे द्विदीया । सुप्ता शमिल्ला । निद्रया यामद्वय गमयित्वे- 
लग: । ततः । मध्ये इति शेपः । सरभस सोद्देंगं यत्सुरत अभ्यन्तरसंभोगस्तेन य 
आयास: भ्रमस्तेन सक्नानि परिभिन्नानि अत एवं 'छथानि शिविलानि अद्ञानि भ- 
चयवा यस्य स तयोक्तः । भध्य नक्तमुदाहत शरदि च प्रत्यूपकाले हिमम्? इति 
भोजवचनादपरावकृतसुरतपरिश्रान्त इस: एतेनेतस्य नायकस्य कामतन्न्रकुश- 
लल्म् , नाविकायाः शबहिनीत्व व सूच्यते । तृतीययामस्य तत्युरतयोग्यकालल्ा- 
त्। तदुक्त रतिरहसे---/रमयति च तृतीये शह्दिनीमाईसावां रमयति रमणीयां प- 

झिनीं तुर्ययामे'इति । अन्यत्राप्युक्तम-'कुमुमितवनमध्ये कृचिमारस्तृतीये तिमिर- 
नित्रिड्यामे शहिनी उंलमेत' इति। भत एव प्रोड्भूता प्रकर्पेणोत्पन्ना अत एवासद्ा 
खतः धामग्रितुमशक्या तृष्णा पिपासा यस्थ स त्तथोक्तः | तथा मधुना संभोगप्रा- 
क्ाीनमयपानेन यो भदो मोहस्तेन निरतः । परवश इलर्थः। 'मदिरादिकृतो मों* 
हो इर्षव्यतिकरो मद? इति लक्षणात् । विवित्ते बिजने । विविक्ती पूतविजनो' 
इत्यमरः । अन्यथा विद्वम्भविरहाजुभवादिति सावः । हम्थैप्षठ्ठे आसादोपरिप्रदे- 
शे कर्करीतः गलन्तिकाल्यसच्छिद्रकुण्डिकायाः । पश्चम्यास्ततिः । करकैयोडगल- 
न्तिका' इल्ममरः | संभोगछ्वान्ताया | सुरतायासपरिभान्तायाः कान्तायाः खशिय- 
तमायाः शियिलया निःसदहायया भुजरूतया आवर्जितं घाराकारेण दत्तमिति खा- 
दातिशयोक्ति:शारद शरत्काठसंवन्धि सलिलमहंसोद्कमित्यर्थ: । ज्योत्तया च- 
न्द्रिकया भिन्ना मिलिता अत्तएव अच्छा धारा यरिसन्कर्मणि तयथा तथा मन्दपुण्यो 
भाग्यहीनों न पिवति । भाग्यसंपन सु पिवतीलर्थ: । इंसोदकलक्षणमुत्ता द्रव्यरल- 
मालायाम--वहितप्तमहिमांशुरर्मिनिः शीतमम्वु शशिरद्मिसिरनिशि।एयमेव त- 



१०८ ,सुभाषितत्रिशतां 

दहरनिश स्थित॑ तब्च हंसजलनामर्क स्ट्वृतम्॥' इति। एतत्पानेन गुणसंपत्तिर॒पि तत्र- 
बोक्ता--प्रसादक॑ त्रिदोपन्न हय॑ लघु च शीतलम् । इष्यं मनोहर खादु विपत्न का- 
न्तिक्ृत्परम्॥'इति । शरबेतत्पाने नियमथाप्युक्तोधन्यत्र-कपूरागरुज सितायमि: 

रसैहंसोदक वासित पाथभ्ातिमनोहर शिक्षिरतों मुग्धाक्षनालिद्ननम्! । सग्घरा ॥ 

अथ द्वाभ्यां हेमन्ते वर्णयति-- 

हेमन्ते दधिहुग्धसर्पिरशना मजिप्टवासोभ्तः 
काइमीरदवसानद्रदिग्धवपुपश्छिन्ना विचित्र रतः 

वृत्तोौरुस्तनकामिनीजनकृता/शलेपा शहाभ्यन्तरे 
तास्वूलीद्लपूगपूरितमुखा धन्याः खुख शेरते ॥ ९७ ॥ 

हेमन्ते ऋतौ दधि प्रत्तिद्धमू, दुग्धसर्पिपी क्षीरशते, तान्यशन येपां ते 
तथोक्ता:। नजु दुग्धाज्यादीनां शत्रावसादकत्वेन सेवन भवतु । दधिसेवनस 
तद्तिरेककरत्वात्तत्सेवन कथ्थ युक्तमिति चेन्न । तझ्याप्यायुप्कामस्प हेमन्ते सेव- 
नोपयोगात् । तदुक्त चारुचयोयाम्रतुचयोप्रस्तावे सर्वज्भोजराजेन--त्रिष्ु च 
दि निपेव्यं औीप्मकाले वसन्ते शरदि च परिवर्ण वाउछता दीधमायुः । यदि 
खल परिवाव्छा सेव्यतां सर्वकारं सह ग्रुइमशु॒पात्रे शर्कराभुद्यूपेः॥” इति 
मज्षिष्टया रक्कद्॒न्येण रक्तानि माक्षिप्टानि वासांसि सुरक्तवसनानि विश्नतीति 
तथोक्ताः । 'तेन रक्त रागात' इल्रप्प्रययः । यद्यपि “निर्वातं भवन सुरक्तवसन 
चहेः पर सेवनम! इति वसन््तसमययोग्यत्वेन सुरक्ततसनधारणं अभिहितम। 

. तथापि भतान्तरे एवमुक्तमिति न विरोधः । काइ्मीर्रवेण कुछ्ुमपद्केन सान्दं 
यथा तथा दिग्धानि रूपितानि वर्पूंपि येपां तथोक्ताः। विचित्रवोद्याभ्यन्तर- 
निरूपणेन नानाविषे रतेरिछन्नाः भ्रान्ताः । इत्ती वलुंलो ऊह पीनो च सनी यासां 
ता; तथोक्ता; याः कामिन्यस्ता एवं जनः तेन कृताशडेपाः विहितपरिरम्भाः । 
तदुक्तम--“कस्तूयोगरुकुहुमैरतिक्वत पान॑ तटाकस्थित शीतं नेव विदीयते प्रिय- 
तमैरालिज्ननं कम्ब॒लम्? इति । तथा ताम्बूलीदडैनीगवल्लीदलैः पूणेः ऋमुकैश 
पूरितानि मुखानि वफान्तरालानि येपां ते तथोक्ताः ताम्वूडचर्बणरत्ञाः । तत्प- 

रा इलर्थः । 'घोण्ठा तु पूग: ऋमुकः” इत्ममरः । इत्थंभूता धन््याः सुकृतिनः 
गृहाभ्यन्तरे मन्दिरान्तराले सुख यथा तथा शेरते खपन्ति । 'शीझे रु! इति 
रंडागमः । ताम्बूलस मानसोहासादिवहुगुणहेतुलात्तचर्बणोक्तिः । तदुक्त चारु- 
च्योयामू--मनसो हर्षण श्रेष्ठ रतिदूं मदकारणम्। मुखरोगहरं हे दीपन 
चस्तिशोधनम् । मुखाशद्धिक्ममहरं ताम्बूल श्रीकरं परम् ॥' इति । तत्कालनु 
गुणोपचारत्वेन च वीथैबृद्धिकरत्वेन च प्रथम दर्िक्षीराज्यप्राज्यमृश्न भुक्त्वा- 
नन्तर॑ कुट्डमकस्तूयोंदिमिश्रितचन्द्नलेपनपूर्वकं विविधसुरततसंरम्ससंभोगपरि- 
भ्रान्ताः कान्तासमालित्ितगान्राश्थ सन््तस्ताम्बूलचर्बणरताः सुकृतशाहिनः 
सुखेन निवातशह्मभ्यन्तरे खपन््तीति समुदायार्थः | शाूऊुविक्रीडितम् ॥ 
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भोच्तऔदमियडुद्युतिभ्ृ॒ति विकसत्कुन्द्मायह्िरेफे.. 
काले प्रालेयचातप्रचकविकसितोदारमन्दारधाज्नि | 

गेषां नो कण्ठल्झ्ा क्षणमपि तुंहिनक्षोद्दक्षा झुगाक्षी 
तेषामायामयामा यमसद्नसमा यामिनी याति यूनाम्॥५८॥ 
प्रोयदिति | ओग्न्त उदित्वराः प्रौढाः प्रवृद्धाश्व या: प्रियज्ञव: फलिन्यस्तामि- 

चुतिमुपचयजनितश्ोभां विसतीति तथोक्ते । 'प्रियड्ुः फलिनी फली! इत्समरः । 
हो रेफो वर्णविशेषों यस्॒ स् ट्विरेफो श्रमरशब्दः । उपचारात्तद्थोअपि द्विरेफ उ- 
च्यंते। यथाह कैयटः--शच्दधमेणाप्यथैस व्यपदेशों दृ्यते। यथा अमरशब्द- 
स्व! । द्विरेफो अमरः विकसद्धिः कुन्देः माध्यकुसमैः मायन्तो द्िरिफा यस्सिन 
तस्मिन्। 'माध्य इन्दम! इत्यमरः । 'पुष्पमूछेषु चहुलम” इति छुछ। यद्यपि 
कुन्द्विकसन शिकिरतुलक्षणम्, तथापि तत्प्रद्यासत्त्योक्तमिति न विरोधः । 
प्रद्यादागत॑. प्राछेये हिममू । “दत आगत/ इसण् । 'केकयमिन्नयुप्रलयानां 
यादिरिय:” इति यशब्दस्य श्यादेशः । प्रालेयवा्तैस्तुपारचायुमिः प्रचर्ू चब्॒र्ू 
अत एवं विलसितं अकाशमानसुदारं रम्ये च मन्दाराणां संतानकतरूणां धाम 
स्थान यरस्य तर्मिन् । यद्वा मन््दाराणां पारिभद्वतरूणां धामेति उमयत्नाप्युप- 
चयहेतुलादिति भाव: । 'पारिभद्रो निम्बतरुमैन्दारः पारिजातक/ इलसमरः । 
एवंसूते काले हेमन्तसमये येषां यूनां तरुणानां तुहिनक्षोंदे शीत्तनिवारणे दक्षा । 
कुचकुम्भयोरीध्यसंभवेन तदाछिज्षनात्रिवारणसमर्थेत्यर्थ: । शगाक्षी तरुणी 
क्षण अल्पकालमपि । अलन्तसंयोगे द्वितीया । कण्ठम्ता कण्ठावसक्ता | कण्ठा- 
लिज्लनतत्परेति यावत् | नो । न भवतील्वर्थः । तेषां यूनामायामा अल्यन्तदीधो 
थामा: भहराः य्या; सा विरहवेदनावशात्तथाप्रतीयमानयामेह्यर्थ: | यामिनी - 
रजनी । यमसदनसमा यमलोककल्पा । दुरन्तदुःखावहेल्यर्थः । याति गच्छति। 
तदानीमज्ननाइवालिह्ननसन्तरेण दुरन्तविरहवेदनामहानथास्तरितुमशक्यल्वादिति 
भावः । हो यामप्रहरा समो?, 'रजनी यासिनी तमी' इति चामरः। अनुप्रा- 
सोपमयोः शब्दाथोलंकारयोः संसष्टिः । म्पराइत्तम् ॥ 

अथ द्वाभ्यां शिशिरतु चर्णयन्रिगभयति-- 

जुस्वन्तो गण्डसित्तीरछकवति मुखे सीत्कृतान्यादृधाना 
वक्ष/सत्कश्ुकेषु स्ततभरपुलको क्नेद्मापादयन्तः । 

ऊरुनाकस्पयन्तः पृथुजघनतदात्लंसयस्तों शुकानि 
व्यक्त कान्ताजनानां विट्चरितभ्रतः शैजिरा वान्ति बाता। ॥९५॥ 
चुम्बन्त इति। कान्ताजननां गण्डा मित्तय इव ता गण्डसित्तीः कपोल्स्थली: 

चुम्घन्तः। स्तततयनकपोलांशुस्वनस्थानसाहु:” इति रतिरहस्थोक्तेरिते भावः । अ- 
तएवं अछकवति विश्लेषणवशाचूणेकुन्तलारंकते मुखे। 'अलकाबणैकुन्तठा:! इल्- 
मरः । सीत्कृतावि सीत्कारा: ।सीदिद्यनुकरणशब्दः । आदधानाः कुबोणा। । उ- 
तादयन्त इलर्थः । वक्षःघ॒ उरःस्थलीयु उत्क्लुकेदु उड़न्धिकूपोसकेघु सत्खषि 



११७ सुभाषितत्रितलाँ 

खनभरेषु पुलकोड्भेद रोमावप्रादुभीव॑ आपादयन्त इति सात्तिकोफतिः । ऊह- 
न्तक्थीनि आकम्पयन्तः प्रचाल्यन्तः । पृषु विशाल यजपनतर्ट जधनप्रदिशसत- 
सादंशुकानि । परिधानाशकमन्थीनीलर्थः । सेसयन्तों विश्ठ॑वयन्त: । अत एव 
ब्यक्त स्फुट विटानां पढ़विकानामिव चरितानि कृद्मानि विश्वतीति तथोक्ताः शिशि- 
रस्पेते शैशिराः शिशिरतुसंवन्धिनः “तस्येदम! इल्मण् । वाता वान्ति संचरन्ति। 
विटसाधारणविशेषणविशिश्ल्लाद्वातानां तचरितभरण युक्तमिति भावः । तहुक्त 
रतिरहस्पे--“अलकचुबुकगण्ड नासिकार्म च उुम्बन्पुनरपहितसीत्क ता जिहां 
थे भूयः । भरित॒लिखितनामीमूलवक्षोरदोर 'थयति धतपैयः.”ह्ाथवित्वाथ नी- 
वीम् ॥! इति। अन्न विव्चरितसत इत्युपमालंकारः। स वे व्यक्तमिलनेनामित्य- 
लितोस्ेक्षयाद्वैन संकी्यत इति संक्षेप: । बृत्ते पूवेदत् ॥-- 

केशानाकुलयन्दशो मुकुलयच्बासों चलादाक्षिप- 
क्षातन्वन्पुलकोद्र्म प्रकट्यज्नाबेगकर्प शनें।। 

- चारंवारम्र॒दारसीत्कृतकतो दन््तच्छदान्पीडय- .. 
स्प्रायः शैशिर एप संपति मरुत्कान्तासु कान्तायतते ॥१००। 

केशानिति । केशाव्शिरोर्द्यनाकुल्यन्व्याकुछी कुव॑न् । एकत्र विग्े पणात् भ- 
न्यत्र केलिसंरम्भाब्रेति भावः। दशो मुकुल्यन्रिमील्यन्। एकन्न पुरुपस्पर्शवशात् , 
अपरत्र सुखपारवर्याबेति। वासो जधनांशुक वलात् प्रसह्य आक्षिपन् आकर्षनू । 
एकन्न वेगवशात् , अपरत्र संभोगेच्छया चेति भावः । पुलकोह्म रोमाओ 
आतन्वन् उत्पादयन् । एकत्र शीतरूस्पश्ात्, अन्यत्र शज्भारोष््रोधकाबेति 

'- भाषः। आवेगेनोद्ेगेन यः कम्पो गात्रवेपशुर्त शनेः अकटयन् मन्द अभिव्यक्ष- 
/ यनू इति विशेषणद्रयेन सात्विकोक्तिः । उदाराणि मनोज्ञानि सीत्तानि कुरवन्तीति 

तथोक्तान्। छादन््ते एमिरिति छवृः । 'पुंति संज्ञायां घः आवेण” इति घप्रद्मययः । 
'छरेपेंड्श्युपसर्गस्ा! इति हखः । दन्तानां छदास््तानधरोष्ठान् वार॑बार॑ पुनः पुनः 
पीडयन् । एकन्न रैद्यातिशयेन, अन्यत्र दन्तक्षतेन च व्यथयन्रित्मर्थः । एपो्ड्य 
शैशिरों मस्त शिशिरमारतः । संप्रति इदानीं शिश्िरतों प्रायः भूम्ता कान्तासु का- 
मिनीयु विषये कान्तायते । “कथामिः कमनीयामिः काम्पैभेंगिश्व स्वृदा । उपचा- 
रे रमयेयः त कान्त इतीरितः ॥! इत्युक्तलक्षणः कान्त इवाचरति । उत्तविशी- 
पणैः कान्तसाहइयलाभात्स इव वर्तत इलर्थ: । 'उपग्रानादाचारे! इति क्यडू। 
'अहत्सावेधाठुकयोर्दाध:? अत एचोपसा । सा च आयश्शब्दामिव्यलितोतेक्षया 
संकीय॑ते ! तदुक्तमाचार्यद्ण्डिना---'मन्ये शह्े ध्रुव ग्रायो नूनसित्येवमादिसिः । 
उतोक्षा ध्यज्यते शब्देरिवशब्दोषपि तादशः ॥! इते । शादूलविक्रीडितस् ॥ 

इति खज्नारशतकव्याख्याने ऋतुवर्णन नाम पश्चमी विंशतिः ! 
इति सुभापितत्रिशत्यां शह्ारद्तर्क संपूर्णम् । 



३. वैराग्यशतंकम्। १११ 

अथ तृष्णादूषणम् । 

चूडोत्तंसितचन्द्रचारकलिकाचश्वच्छिखाभासखरो 
लीलादग्धविकोलकामशलभः श्रेयोदशाप्रे स्फुरन । 

अन्तःस्फू्जद्पारमोहतिमिरप्राग्सारमुच्बाटय॑- 
शैतः सझनि योगिनां विजयते शानप्रदीषो हरः ॥१॥ 

चुडेति । चूडोत्तसितस्स॒ शिरोभूषणीकृतस्थ चन्द्र्स चारकलिकया मनोहर- 
« कोरकयेव चब्ब॒च्छिखया प्रकाशमानाग्रेण भाखरः प्रकाशमानः । विलोलश्श्वलः 

काम एवं शलभः स छीलया विलासेन दुगधो येन । भ्रेयसां शुभानां दशारु अव- 

स्थासु अग्रे पुर: स्फुरन् प्रकाशमानः । अन्तः अन्तर्मनति स्फूर्जेतः विजृम्भ- 
माणस्य क्षपारत्तम अनन्तस् सोहतिमिरस प्राग्भारें गुर प्रावप्रदेश उच्चाट्यन 

निरसन् । ज्ञानप्दीपः ज्ञानअकाशकः हरः भक्तानां ज्ञानाज्ञानकृतमानसिकवा* 
चिककायिकपापद्दारी भगवान् साम्वशिवः थोगिनां सनकादीनां चेतःसब्मनि 

मनसस््थेव गहे विजयते स्वोत्कर्षण वर्तेते । प्रथमत्तः खूडोत्त॑तितेतिवाक्ये चन्द्र 
पद्महणाहूक्तानां तापहारीखर्थो उल्यते । लीलादग्वेतिवाक्ये कामशलभपद- 
अहणान्महशन्रुसंहारीति लभ्यते । अन्तःस्फूजेदितिवाक्ये मोहतिमिरपद्महणात् 
यथा उदित्तः सूर्यः सर्वतिमिराणि नाशयति, तथा अयमपि अज्ञाननाओ करोत्तीति । 
चेतश्समनीतिवाक्ये.. ज्ञानदीपपदुग्रहणात्कामक्रोधादिपइरहितनिर्मलचित्तानां 
निःसद्ञानां योगिनां चेतति यथा बर्तते तथा भक्तानां सर्वाज्ञाननाशन कुर्वन्, 
ज्ञानप्रदीपो हरो-विजयत इत्समिप्नायः । शादूलूविक्रीडितम् ॥ 

अथ रागस्त तृष्णामूलकल्ात् तद॒ईणं बिना न वैराग्यतिद्धिरिव्यमिग्रेत्य तत्सि- 
उ्यर्थमादीं तावत्तत्परिपन्थिभूतां तृष्णां दूषयति 'आन्तं-” इल्मादिनवमिः शछोकेः ! 
तत्र प्रथम खकमेकथ्टनिवेदनपूर्वक तृष्णां संचोध्य त्रिसिदेषयति--- 

धान्त देशमनेकदु्गविषम प्राप्त न किंचित्फर्क 
ल्क्त्वा जात्तिकुलामिमानमुचित सेवा कृता निष्फका । 

भुर्क मानविवजितं परग्रहेष्वाशइझ्या काकव- 
क्षुष्णे जुस्भासि पापकर्मपिशुने नाच्ापि संतुष्यासे॥ २॥ 

आ्रान्तमिति । अनेकैः वहुमिः दुंगें: पाेतवाक्षजलूदुगीदिमि: विषम विकटम् । 
इुःसंचारमिलर्थः । देश आसन्त संचरितम् । तथापि किंचिद्ल्पमपि फ़ले धन न 

आप्ते न लब्धम । वहुफलापेक्षयैय हुगेमेडपि देशे संचारः कझृतः, फरले त्वीव- 
दपि न प्राप्तमिल्र्थ: । अन्न देशशब्दसथ नपुंसकत्व॑ निषण्टन्तरेषु मृग्यम् । यहा 

देशमुद्दिविय धान्तम्। भावे क्तः। अथवा “नीवृज्नपदों देशविषयौ' इलमिधानाव् 
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पुंलिन्नसयापि देशशब्दसस नपुंसकल्लसंवन्ध(१)मनुवर्तते इति भाष्यकारप्रयोगा- 

दिष्यते । तथा उचित अनुरूप जातिकुलयोः जातिः ब्राह्मगत्वादिः, कुछ सदृंशः, 
« तयोः अभिमानम् । इति सापेक्षत्वेषपि गमकत्वात्समासः । ह्क्ल्लापि विस्धज्य 

निष्फला फलशज्या सेवा परिचर्या कृता । धनाव्यानामिति शेप: । उभ्रयत्रापि 
कष्मेवावशिष्टमू । न त्वन्यत्किचिदपील्र्थः ।.लाभनिष्पत्तियोगेपु बे शत्ये _ 
फले धनम्? इति बैजयन्ती । तथा मानविवर्जितं अभिमानझत्य यथा तथा । 
वहुमानविहीनमिति वा । आशड़या आकाहुया। छोलपत्वेनेति यावत् । परस- 
हेपु काकेन वल्भुजा तुल्यं काकबत् । तिन ठुल्य॑ क्रिया चेद्गतिः इति वतिप्र- 
ल्यः। भुक्तम्। अभिमानल्यागे5पि न वहुमानपूर्वकम्, किंतु सावमानमेव दत्त 
परान्नपिण्ड अभ्यवहृतमित्यथं: । तथापि पापकर्मणां पापात्मनां पिशुने सूचके 
येषां तृष्णां । अतएवं पापिष्ठा इति भावः । यद्दा पापकर्मणणा दुष्कर्मणां पिछुने 

प्रवर्धके इसर्थ: । एतथतिरेकेण दुष्कर्मप्रवर्तकान्तराभावादिति भावः । हे तृष्णे 
विपयस्पहे, जृम्पति प्रदृद्धा भवति । कि लघापि । ईद्कशकर्मअवर्तनदशाया- 
मपीति भावः । न संतुष्यसि संतुष्य न भवप्ति । विरति न ग्राप्रोपीलर्थः । इतः 
परमपि किंचिहुषकर्म कारमितुं अपेक्षास्तीवेति प्रतिमातीति भावः । झ्ादूल- 
विकरीडितम् ॥ 

उत्खातं निधिशड्डया क्षितितर् ध्माता गिरेघोतवो 
निस्तीर्ण: सरितां पतिर्तेपतयों यत्रेन संवोषिताः । 

मजञाराधनतत्परेण मनसा नीता। दइमशाने निशा३ 
प्रात काणवराठकोउपि न मया ठण्णे सकामा सब ॥ ३॥ 

उत्खातम्िति । निधिशइ्या निश्षेपोष्चर तिष्ठतीति भान्या क्षितितरू किंचि* 
दिश्कादिनिचितभूतरू उत्खात अवदारितम् । तन्न न किचिहृन्धमिल्यर्थ: । तथा 
गिरेधातवः मनःशिलाद्ाः ध्माता: । सुवर्णमावं प्राप्यतीति घिया अभी मूषायां 
समूलिकाविशेष॑ निक्षिप्य यावत्माणलवोत्करें: संतापिता इत्यर्थः | तदपि न किं- 
चिल्वातमिति भावः । ध्मा शब्दामिवक्तसंयोगयोः” इत्यस्माद्धातोः कर्मेणि क्तः । 
धातुर्मनःशिलाबद्रेःइत्यमरः। अन्राप्युक्तरू--सुवर्गेरप्यताम्रासरमहरितालमन:- 
शिलाः ।गैरिकाज्नकाइमीरलोहसी साथ हिल्वलाः । गन्वकाभश्रकमिलाया घातवो 
गिरिसंभवा/ इति। अन्न सुवर्णेरुप्यव्यतिरेकेणेव योज्यमू । अन्यथा प्रकृता- 
संगतेरिति । तथा सरितां पतिः समुद्रः निस्तीर्णः । द्वीपान्तरेषु वाणिज्येन बहु- 
धन संपादयिध्यामीति सांयात्रिकभावेन विलद्ठित इल्र्थ: । तृपतयो राजानश्र 
थल्लेन उन्दानुवर्तनरूपयलेन संतोषिताः । तथा मनआाराधनतत्परेण मन्त्ृजपता- 
त्ययैवता मनसा हेतुना इमझशाने ग्रेतभूमी निशा राज्यों नीताः । भूतप्रेतपिशा- 
चादिभ्यो भयमविगणव्य निध्यादिष्रद्शकदेवतामिमुखीकरणसाधनमन्त्रजप- 
तात्पयेण निशासु समशाने स्ितमिल्यर्थ: । तथापि.मसया काणवराटकः अन्ध- 
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कपदों न प्राप्त: । धनं तु दृरापासमिति भाबः । कपदशल वराटक/ इति ह- 
लायुधः। अतः तृष्णे, सकामा सफलमनोरथा भव । लत्परतिज्ञातार्थविष्पत्तेः सिद्ध: 
संकल्पा भवेत्र्थ: | इत्यमनर्थहेतुभूतया तृष्णया वृथाव्यापारजनितश्नम एवावशि- 
शे न वाज्छितलाभ इल्यतस्तदुन्मूलने यज्ञ: कर्तव्य इति भावः । इत्त पूवेवत् 0 

' खलालहापाः सोढा; कथमपि तदाराधनपरै- 
,..निंगद्यान्तवोष्पं हसितमपि शुल्येन मनसा । 
.छृतो वित्तस्तस्भप्रतिहतधियामश्ललिरपि 

 त्वमारे मोधाशे किसपरमतो नतैयसिं माम् ॥ ४॥ 
खलालापा इति । खलानां हुजनानां आछापाः दुभोषितानि तदाराघनपरेः 

तत्सेवातत्परेः। अस्मामिरिति शेष: । कथमपि अतिक्चच्छेण सोढाः क्षान्ताः । भ- 
न्यथाभाचे कार्यभज्ञो सवेदिति मावः | तथा अन्तः अम्यन्तर एव वाष्प॑ तदाला- 
पश्चचणजनिताश्रु निगह्य निगम्य शत्येन निरुत्युकेन मनसा उपछक्षितैः । निर्मि- 
त्ान्तःकरणेरिल्र्थ: । हतितम्। हासोइपि कृत इति शेषः । कतैरि क्तः । दुराला- 
पैराक्षिप्ता अपि ते संत्तोषवन्त एव, नतु निर्विण्णा अतो विश्वसनीया इति चुद्ध- 
तपादनार्थ निर्विषयमिथ्याहयसोडपि विरचित इत्यथेंः । तथा वित्तेन धनेन यः 
स्म्भो जडीभावः तेन भ्रतिहता मूढा । बिवेकशत्येति यावत्। धीर्येंषां तेषाम्। 
धनदुर्मदान्धानामित्यर्थः । 'सम्मी स्थूणाजडीभावों' इयमरः । अज्नलिरिपि कृतः 
प्रहीभावोडपि विहितः । तथापि न किंचिलहृष्धमिति भावः । अतः मोघाशे व्यर्थ- 
मनोरथे आशे तृष्णे । 'आशा तृष्णादिशोः प्रोक्ताः इति विश्वः। त्वे मामतो5- 
स्मात् खलाछापसहनादिकृत्यात् अपरं इतरत् कि कार्य नर्तवसि नाठयति ॥ 
मया कि कार्य कारयसीति यावत् । न किमपीठ्यथ: । नाटयितव्यार्थस् वैय- 
ध्योदिति भावः । नजु पूर्वशछोके मयेत्येकवर्चन प्रयुक्तम | अन्न तु॒ तदाराधन- 
परेरिति बहुलम् | कथमेतत्समज्लसमिति चेत्, सत्यम् । तृष्णोपहतानां बहुल्ला- 
तत्पयुत्ततत्तत्कमैकर्तृमेंदेन क्िदेकवचन क्चिट्वहुवचन च विवशक्षितामेत्यव- 
घेयम् । एवमुत्तरत्रापि योज्यम्ू । शिखरिणीइतम् ॥ 

अथ तृष्णादुर्विकसितेनेव महदनुवितमप्याचरितमिद्याह--- 

अमीषां प्राणानां तुलितविसिनीपन्रपयसां 
[] प्रिर्चिंगलितविवेकैब्येचसितम् 

कृते कि भास्मामिचिंगलितबविवेकेक | 
यदाव्यानामग्न द्रविणमद्निःसंशसनसो 

कृत मानवरीडैनिजगुणकथापातकमपि ॥ ५ ॥ 

अभीषामिति । किंच तुठितानि समीकृतानि वितिनीपत्रपयांसि येषां तेपां 

नद्ितीद्लगतजलूलवतरलानाम् । अतिभहुराणामित्यर्थः । अमीपां अविश्वसनी- 

यागां प्रागानां छृते । एतलआगत्राणार्धमिसयर्थ:। 'अर्थेकुतेशब्दी द्वौ तादर्थ्ये 
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इब्ययसंजिता' इति वचनात्। विगलितः अष्टः विवेकः कर्तव्याकर्तव्यविचारो 
येपां तैरस्मामिः दुष्कर्म न व्यवसित नोद्युक्षम् | सर्वेमपि व्यवत्तितमेवेलर्थ:। ' 
'कुतः । यत् यस्मात्कारणात् द्रविणमदेन घनमदेन निःसंज्ञानि सब्धानि मनांत़ति 
येषां तेषां विमर्शश्न्यान्तःकरणानां भाद्यानां धनिकानाम् । 'इभ्य आद्यो धनी 
खामी' इत्यमरः । अग्रे पुरस्तात मानत्रीड: निरेजेः अस्मातिः निजगुणकथा- 
पातक॑ खकीयविद्याविनयादियुणभ्रशंसारूपपापमपि कृतम्, तथ् निषिद्धम् 

आत्मप्रशंसां परमहैणमिव वजयेत” इत्मापसम्बस्मरणात्। 'आत्मप्रशंसा मरण 

परनिन्दा तथैव चः इति वचनादात्मग्रुणप्रशंसवात्मोपघातः । तस्य च निरय- 

आपकलेन पातकर्ल च । निजशुणप्रस्यापनेन धर संपाय तेन 'आणान्छंतपे- 

यिष्याम इल्माशयेनेदशानुचितमाचरितम् । तथापि न _तह्धमितद्यपिशब्दार्थ: 

वृत्त पूर्ववत् ॥ 
अथ यश्प्युचितमेवाचरितम्, तथापि तस्थायथातथ्यात्न .फलोपधायक्रम 

भूदिसाह-- 

क्षान्त न क्षमया ग्रहोचितसुर्ख व्यक्त न संतोषतः 
सोढा हुःसहशीतवाततपनक्लेशा न तप तपः | 

ध्यातं वित्तमहनिश नियमितप्राणेने शंभोः पद 
तत्तत्कर्म कृत यदेव मुनिभिस्तैस्तः फर्लवेश्विताः ॥ ६॥ 

क्षान्तमिति । सत्येवमपि परिभवहेती मनसो&चुद्गेगः क्षमा तथा न क्षान्तं न 
सोढम् । अवमानादिकमिति शेपः | किंत्वशक्ततयवेति भावः । तथा शहे उचित 
युक्त यत्युख मष्टान्रमोजनकलत्रसंभोगादिजनितानन्दादि तथ्र संतोपतः किमनेन 
तुच्छेनेति परितोपान झ्क्तम् । किंलसंभावितत्रह्मचर्यणवेति भावः । तथा हु।- 
सहाः सोहमशक्या ये शीतवाततपनेः छेश्ाः दुःखानि ते सोढाः क्षान्ताः । देह- 
यात्राथ देशान्तरसंचारे तेपामजुभूतत्वादिति भावः । तपश्मान्द्रायणादिक तु न 
तप्ते न चरितम् । तथा नियमितग्राणेः अन्तः्प्रत्याहतश्रणिः अस्मामिः अहृश्व नि- 
शा च अहर्निश अहोरान्रमू । 'अचतुर-- इत्यादिना निपातनात्साधु: । वित्त 
ध्यातं चिन्तितम् । शंभोः पद न ध्यातम् । अतो मुनिरियद्त्कर्म कृत अवमान- 
सहवादिक्रमाचरित तत्तदेव कर्म अस्ामिथ्व कृतम् । किंतु ऐस्तेः ततचत्कमैनियतः 
फरैवश्विताः वर्जिता:। तेपामयथाचरणेन वैेगुण्यात्फलभाजों न जाता इल्य्थः । 
क्षान्यादिनेव यद्मानादिक क्षान्तं सात्तहिं फललभो भर्वेदेव, नतठु तदाचरितम। 
अय चानर्थस्तृष्णादुर्विकतितमूल एवेति फलितार्थ: । शादूलविक्रीडित॑ वत्तम् ॥ 

अथ त्रिमिजरादूपणद्वारा तृष्णां निनद्ति-- 

भोगा न भरुक्ता चयम्रेव भरुक्ता- 
स्तपो न तप्त वयमेव तप्ताः । 

काछो न यातो वयमेव याता- 
स्तृष्णा न जीणा वयमेव जीणोः॥ ७ ॥ 



हण...न- ००० म> _ 

आकर _>कअ०्न्न्बरकट कान अपन नमन मरननयागग 7 77 किले ककननत>त जस न््न््< 2जनकज+- हैं १०० 

३, वैराग्यशवकम् | ११५ * 

भोगा इति । भुज्यन्त इंति सोगाः सकक््च॒न्दनादिविषंया न भुक्ताः नानुभूताः, 
किंतु वयमेव भुक्ताः तत्मा(यथ दुरन्तविन्तया अस्ताः। तथा तपः अतोपवासादि- 
.पुण्य न त्तप्तं नावरितम्, किंतु बयमेद तप्ताः आध्यात्मिकादितापन्नयेण संता- 
पिता: । तथा काछो न यातः . न गतः तस्याखण्डदण्डायमानत्वेन यावासंभवा* 
दिति भावः। कितु चयमेव याताः । जीवितावधिकाल्मुल्नहयावसान प्राप्ता इसर्थ: । 
अथवा कालो न यातः सदाचारसजनसहवासादिना न गतः । तथा चेच्छेयो 
भवेदेवेति भावः । किंतु वयमेव याता) । देहगेह्ादियोयक्षेमानुसंघानलम्प- 
टत्वेन काल्मतिकम्य गता इत्वर्थः. तथा तृष्णा न जीणो न शिथिला । तच्छेथिल्य- 
हेतोरनुपस्थितत्वादिति भावः । किंतु वयमेतर जीणोंः । तृष्णासहइुतजरया हिधि- 
लाज्ञा जाता इल्र्थः । अतः इतः पर था क्षिग्न खट्टाव्लेनेद तृष्णोन्मूलनहेतुः 
संपादनीय इति भावः । इन्द्रोपेन्द्रवजञालक्षणश्रवणादुपजातिदइत्तम् ॥ 

चलीमिसुखमाफ़ान्तं पलितेनाड्लित शिरः । 
“ गात्नाणि शिथिलायन्ते दृष्णैका तरुणायते ॥ ८ ॥ 

वलीभिरिति । वलीसिजराबिशरूधचर्मरेखासिः मुख वक्त आक्रान्तम। 
वैरुप्य॑ प्रापितमित्यर्थ:। पलितिन जरसा शोक्येन शिरः मस्तक॑ अक्लितं चिहितम्। 
शिरःकेशादयो धव॒ला जाता इलर्थ: । तथा यात्राणि करवरणाद्वयवाः । अव- 
यविवाचिनों गात्रशच्द्स्मावयवार्थकर्त रक्षणया वेदितव्यम् । अवयवावयविनोर- 
भेदविवक्षया वा । न च गात्रवाहुल्यविषक्षायां यथाश्रुतमेव समज्षसम् | मुख 
शिर इत्येकबचनग्रयोगविरोधात् । नन्नु तत्रापि जात्येकवचनग्रहणे न को5पि विरोध 
इति चेत्किमनेन वकवन्धशप्रयासेनेत्यलमतिप्रसद्नेन । शिथिलायन्ते शिथिलानीवा- 
चरन्ति। जराजजरेभावविश्िष्टसंघिवन्धतया कायकरणसमथो न जायन्त इत्यर्थः । 
किंतु एका तृष्या तरुणायते तरुणेबाचरति । बलिष्ठा जातेद्यर्थः । जरया 
सर्वमप्येब॑ विशकलितं न तृथ्णेति महदेतदाबखरयमिति भाव: । उम्रयन्राषि 

, कठुः क्यू सलेपश्व' इति क्यब । . अक्ृत्सावैधातुकयोदीये/ इति दीघे 
: 'छोकाख्यमेतदानुष्ठुम॑ इत्तम् । लक्षण तूक्तम् ॥ 

. निंदृत्ता भोगेच्छा पुरुपवहुमानो5पि गलितः 
समानाः स्वयौताः सपदि छुढदो जीवितसमाः । 

शनेरयध्युत्थानं घनतिमिररुद्धे ले नयने 
अद्ो घूढ। कायस्तद्पि मरंणापायचक्कितः ॥ ९ ॥ 

निदृत्तेति + भोगेच्छा विपयानुस्एद्य निदतत्ता निगता । अन्न जरादुष्रणासिनि- 
वेशपारबस्येनेत्थमुक्तम् । तेन 'तृष्णेका तरुणायते' इत्यविरोधः। पुरुष इति 
यो वहुमानः सनन््मानः सोडपि गलछितः अपगतः । तत्पयोजकपोरुषायपोयादिति 

भाव यहां 5 बहुमानः तत्कतकसन्मानः सो$पि गढितः । पू्वेवत्युरुषा- 
११ झु 
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दिना न वहु मन्यत इत्यथः । इदानीं तादशगौरवालाभादिति भावः । अथ परेत- 
वान्धवशोचनापदेशेन खत्यापसदतां सूचयन्राह--जीवितसमाः प्राणतुत्याः 

सुहृदों वन््धवश्ष समानाः सवहुमानाः सन््तः सपदि संग एवं । जराब- 
स्थायाः आगेवेत्यर्थः । खर्याताः खग गताः । निजसुहृतपाकेन पुण्बलोक गता 
इत्यथः । जरादुर्दशापत्त्या बहुमानरहितो5६ं न यातो हीनजीवन इति भावः । 

सद्दा समानाः सवयसः जीवितसमा चन्धवध् सपदि सब्र एवं । दुरवस्थापत्ते: 

पूवमेवेति भावः । खयोताः छोकान्तरगताः । न त्वहमित्मर्थः । 'खरव्य्य । 
खगनाकत्रिदिवन्रिद्शालयाः” इत्यमरः । नज्नु कंचित्कालं स्थीयताम्, किमनेना- 
मदड्जलाइंसनेनेत्यत आह--शनेः मन्द यप्लुत्यानं यथ्यवश्म्भनेनोत्थानम् । 
प्राप्तमिति शेषः । पादपाटल (व१ ) विधट्टनात्खयमुत्याने संचारे वा शक्तिनो- 
स्ीलर्थः । नत्वेतावन्मात्रमेव, किंतु नयने चक्षुपी च । प्रगद्मत्वादस भहो 
इत्यनेन संध्यभावः । घन निविढं यत्तिमिरं पाटलाट्यनेत्ररोगविशेषों वेयश्यात्र- 
प्रतिद्धः । 'तिमिरं ध्वान्ते नेत्रामयेषपि चा इति विश्वप्रकाशथ् । तेन रे 
निरुद्शुद्धप्रसारे । अर्थप्रहणासमर्थ जाते इत्यर्थः । अन्धकपनब्लुजीवंनाद्वरे मरण- 
मेवेति भावः । एतत्सवेमनर्थजातं जराकइतमेवेति हृदयम्। तदपि तथापि मूढः 
ज्ञानहीनः कायो देहः मरणेन योज5पायो विल्छेप:ः । नाश इति यावत् | तस्मात् 
चक्रितः सीतः । भवतीति शेपः । अन्न देहिधमेः तदुपाधी देहे उपचर्यतते । जहो 
ईंद्कश्द्शायामपि जीविताशैव घलीयसी, न विज्ञानोदय इल्माश्वयमिल्र्थ/ । 
एतदपि तृष्णाविसितमेवेति भावः । शिखरिणी ॥ 

नन्वेताहशतृष्णामुछुद्य खात्मसुखानुभवतत्पराः केचन महान्तः सन्ति कि 

मित्याशक्ल् सन्त्येवेति निगमयन् तस्थाः पृथग्जनदुस्वरलयोतनाथ भहानदीत्व॑ 

रूपयति-- 

आशा नाम नदी भनोरथजलरूा तृष्णातरंगाकुछा 
रागप्नाहवती वितर्कविहगा थेयेद्वुमध्व॑सिनी। 

मोहावतंसुड॒स्तरातिगहना प्रो्तुज्ञचिन्तातदी 
तस्या; पारगता विद्युद्मनसो नन्दन्ति योगीश्वराः ॥ १०॥ 

आशेति । रछथन्नपानभोजनविचित्राम्बरभूषणधारणपोडशवार्पिककामिनीस- 
भोगादियोचरमानसत्यापारा मनोरथाः त एवं जलानि यस्थाः सा तथोक्ता । अग्रा- 
प्येब्वप्यर्थपु प्राप्यमिलाषविशेषाः तृष्णा: तामिरेव तरंगेः कह्नेंड़े: आकुछा सै- 
कुला । असिमतवस्त॒षु ख्ेहो रागः । उपलक्षणमेतद्वेपादीनाम् । तथा च रागद्े- 
पादय एव प्राह् नकादयः यस्ां सन््तीति तथोक्ता । तत्तत्पदार्थडाभालाभगोचराः 
वितकोः त एवं बिहगाः कारण्डवादिपक्षिणो यस्थां सा तथोक्ता । 'मनसों नि- 
विंकारत्व चैये सत्खपि हेतुपु' इत्युक्तलक्षण चैये तदेव हुमः त॑ ध्वंसयति उन्मूल- 
यंतीति तथोक्ता । जज्ञानं मोहमेव तदृत्तयो दम्भदर्पादयों लक्ष्यन्ते । तथा च॑ 
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मोहा अज्ञानहत्तय एवावतों जलश्रमाः तैः सुदुख़रा रु तरितुमशक्या अति- 
गहना । एकत्र दुविसाव्यखासात्यात्, अन्यन्न दुरगाहलाच इत्यमिति निरणतुं 
न शक्यत इलर्थ:। इछाविगमजनितध्यान चिन्ता। वहुविधल्लेपि चिन्तानां तठ« 
दृयछपणोपयोगाथ द्विले वक्ष्यते | तथा श्रोन्तुल्ने अत्युन्नते चिन्ते एवं तटे य्था+ 
सा तथोक्ता । आशा नाम नैकविघात्यायता तृष्णा । 'दक्षावस्था नैकविधात्या- 
शा तृथ्णापि चायता' इलसमरः । नामेति अतिद्धौं। आशेति पसिद्धे््थः । यां 
नदी । बर्तत इति शेष: । यत्तदोर्नित्रसंचन्धात् तस्मा आशानयाः पार गताः । 
ज्ञानंडवेनेति भाव: । अतएवं विशुद्धमनसो निर्मेलान्तःकरणा योगीशराः महा- 
योगिनः नन्द्न्ति । बह्मानन्दमनुभवन्तीत्यर्थः । अतः स्वेदा तृष्णातरणोपायों- 
इन्चेषणीय: श्रेयस्कामेनेति भावः। अन्न प्रवाहरुपेणाविच्छिन्नलसाम्यदशायां 
नदीत्वम्, प्रतिकृतिसरूपनिरुप्यत्वसर्वतोमुखसंभ्रमत्वादिसादइयान्मनोरथेषु ज- 
ललमू, मजनोन्मज्ञनपारम्पयेंण विरामासावसाधम्योत्तृष्णासु तरइत्वम्, दुछ- 
खाभाग्येन महिष्णुत्वसाम्याद्रागादिषु आहत्वम, नानाविधगतिमत्त्वसाहइश्याद्वि- 
त्केषु विहगत्वमू, स्थिरतरत्वखाभाव्याद्य हुमत्वम्, निरन्तर दुरन्तभामकत्व- 
साधम्यान्मोहेपु आवत्तत्वमू, अगाघसावयोतकलसारूप्यालिन्तासु तथ्लच 

रूपितमित्यवगन्तव्यम्ू । अतएवं. समस्तवसतुवर्तिसावयवरूपकालंकारः । इत्त- 
मुक्तत् ॥ 

इति चैराग्यशतकव्यास्याने तृष्णादूपण नाम अथर्स दशकम् । 
अथ विषयपरित्यागविडम्बना 

'अदुक्त योगिनस्तृष्णानदीं तील्ो नन््दन्ति, तत्र विषयपरित्यागमन्तरा तद- 
संभवादथ पिषयपरिलागविडम्वनोच्यते--अथेति । अथ तृध्णादूषणानन्तर्र 
विषयाणा रूपादीनाम् | “हूप॑ शब्दो गन्धरसस्पर्शाध विषया अमी” इल्यमरः । 
यहा स्क््चन्दनवनितादिभोग्यचस्तूनां परित्यागः संन्यासः तस्य विडम्बना अनु- 
करणम्। अमिनय इति यावत् । उद्यत इति शेषः । तत्प्रकारमेवाह द्शमिः--+ 

न संसारोत्पन्न चरितमजुपश्यामि कुशल 
विपाकः पुण्यानां जनयति भय से विस्ुशतः 

पुण्ियौधैश्चिर्परिग्रदीताश्थ विषया 
महान्तो जायन्ते व्यसनसिच दातुं बिषघयिणाम ॥ ११॥ 

न संसारेति । संखारे अनादिभवपरम्परायां उत्पन्न उदितम् । फलोदेशे- 
नानुष्ठितमिति यावत् । चरित॑ पुण्याचरणम्। “आदिकर्मणि क्तः कतैरि च इति 

कतीरि कः । कुशल स्षेमकर नाचुपश्यामि । नानुसंदघामीत्यर्थः। कुत एतद्भैपरी- 
ल्मिद्याशह्् तत्राह--विपाक इति। पुण्यानां पुराकतउुक्ृतानां विपाकः सेपद्गप- 

परिपाकः विम्रशतः तत्फर्ू परामहतः मे मर भय जनयति उत्पादयति । तत्प- 
याँलेचने संपदा पुण्यव्ययल्भ्यत्वेन विपद्पत्वाद्यजनकमित्यर्थः । अत एवोक्त 
कमिकुल्सावैभोमेन श्रीहपैण --'पूर्वपुण्यविभवव्ययलूब्धा: संपदो विपद् एवं वि- 
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मृश्ा:” इति । अथवा पुण्यानां ज्योतिशेमादिसत्कर्मणां विषाकश खगगादिहपफल- 
परिणामः विस्शतः पूर्वोत्तर प्रयोछोचयतों मे भय जनयति । 'क्षीणे पुण्ये भर्ल- 

लेक विद्वन्तिः इति भगवद्वचनात् | यावन्रियतका् ख्गसुसमनुभूय पुप्पक्षये 
सति पुनमललोकप्रवेशे महाविषादगभनिरयवासजन्मपरम्पराहु:सप्रमवत्ाडुव- 
करत्वमिलयः। अत्तः कुशर्ं न पन््यामील्यर्थः । एवं तत्फलभूतानां भोगानामप्व- 

नर्थहेतुत्वमेवेत्याइ--महद्धिः भूविएः पुण्योधिः पुष्यसंचगरहेंत॒ुसिः विरपरियद्दीताः 
चिरफाल्मारम्य संशहीता विषयाथ भोगा अपि विपयिणां विषयासक्तानां व्यसन 

विपत्तिम्। दुःखमिति यावत् । दाठुमिव दातुमेव । इवशब्दोध्चावधारणार्थकः । 
मतुह्मेक्षामिव्यक्षकः । अन्यवाथोन्तरन्यासादिति वेदितव्यम्। महान्तः प्रदृद्ध 
जायन्ते भवन्ति । व्यसनग्रदानप्रवणव एतहुद्धिः नान््यदानअचणेल्यरथः । एवमैहि- 

कामुष्मिकभोगानामनिश्जुवन्धित्वात्तत्याग एव श्रेयानिति भाषः । शिलरिणी ॥ 

अथ सर्वथा बिपयाः परित्याज्या इति चक्त॑ तेपां व्यवसत्वितिमाह-- 

अवदय यातारअश्रिरतरमुपित्वापि विपया 
वियोगे को भेद्स्व्मजति न जनो यत्सयमसून। 

बजन्तः स्वातब्यादतुरलूपरितापाय मनसः 
स्वयं तक्ता छेते शमखुखमनन्त विद्धति ॥ १५ ॥ 

अवश्यमिति । विषया भोगाः चिरतरं वहुकालं उपित्वापि स्थित्वापि। 'वसति- 

क्षुघोरिष/ इति इदागमः 'वचिस्रपि-! इल्यादिना संग्रसारणम् । अवदर्य॑ नियतम । 
- सिडमिति यावत् | यातारो गन्तारः आमगमापायित्वेनास्थिरत्वात्परिचयानाद- 
रेण पुरुष लकत्वा यातार एवं । न तु परिचयवज्ञादावजीब स्थातार इल्मेः । 
तदुतकं भगवता--मात्रालशीसु कौन्तेय शौत्तोष्णसुखदुःखदाः । आगमापा- 
यिनो$नित्यास्वांखितिक्षख भारत ॥! यातेलेंद्र । अतः वियोगे विषयविरहे को 
मेदः को वा विशेष: । न कोष्पीलर्थः । खकतेकलागे वा पुरुषकर्तुकल्यागे वा 
तस्प जायमानत्वादिति भावः । तथाहि यत् यज्मात्कारणात् कछ्ननो विषयासक्तः 
पुमान् अमून् विषयान् खये न जि गुणान् ग्रहीत्वा न विछजति । खयमेव 
ल्जवति चेत्त्ि तेन झृता्ों भवतीति भावः । एतेन विषयकतृकल्याने ठु न छृता- 
थलमिति सूच्यते । नह कुत एतह्नैपम्यमिल्ाशझ तत्र व्यवस्थामाह-खातच्यात् 
कर्लात् । खाच्ठन्यादिति यावत् । 'खतत्नः कर्ता' इलचुशासनात् । व्जन्तः 
पुरुष विद्जन्तः सनन््तः । विषया इति शेष: । मनसः अतुलूपरितापाय दुरन्त- 
संतापाय । भवन्तीति शेषः । अलन्तदुःखकारिणों भवन्तीखर्थ: । खर्ब खेन 
कत्रो पुरुपेण लक्ताः तुच्छलभावनया विदधथ्ेत् त्िं एते विषया: अनन्त अप- 
रिच्छिन्त शमसुख तृथ्णोपशान्तिसुखम् । परमावन्द्मिति यावत् । विदधति कुर्वन्ति 
हिरवधारणे । तहुक्तर--यथ काम्रहु् लेके यज्र दिव्य॑ महत्सुखम् । दृष्णा- 
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शमसुखझेते नाईतः पोडशशी ऋलाम् ॥! इस्तोइनथीपादकविपयकर्तृकल्यागा- 
स्पूर्वमेद खेय तत्त्यागतत्परेण भवितव्यं श्रेयस्कामेनेति भावः । दूत्ते पूर्वत् ॥ 

ननु कीहग्विधाः पुरुषाः विषयल्लागसमया इस्याकाहयायां ज्ञानिन एवं समर्थो 
न तु मारशा इस्ाह-- 

प्रह्मश्ञानविवेकनिर्सेंछधियः ऊुवेन्त्यहो दुष्करे 
यन्मुश्चन्य्युपभोगभा ज्यपि घवान्येकान्ततो निःस्पृद्या। । 

संग्राप्तान्न पुरा न संप्रति न च प्राप्ती दृढप्रत्यया- 
न्वाब्छामात्रपरिप्रहमनपि पर त्यकु न शक्ता वयम् ॥ १३॥ 

भक्षेति । प्रद्मशनेन यो विवेकः तत्त्वविचारः तेन निर्मेझा निप्कलह्ठा । असे- 
भावचादिरहितेति यावत् । सा धीः येपां ते । शानवन्त इस्ये: । दुष्करं कई 
मशकक्ये कुर्वेन्ति । अद्दो इल्माश्र्य । कि तदुष्करमिद्याइ--ययस्मात् उपसोग 
भजन्तील्युपभोगभाज्ञि । स्वचन्दनादिभोगसाधनत्वेनानुभूयमानान्यपीद्यर्थः । 
धनानि वित्तानि निःस्पृद्या निरीहाः सम्तः एकान्ततः नितान्तम् । निरवशेप- 
मिति चावत् । मुश्चन्ति विछजन्ति | इंदमेवातिदुप्करमल्मन्ताथर्य चेल्यर्थ: । वर्य 
अलद्विधा जज्ञानिनलु पुरा पुरातनकाले न संग्राप्तान नाधिगतान् संप्रति इदानीं 
बर्तमानकालेडपि ग्राप्ती वा भविष्यत्काललामे5पि वा न हृठप्रत्ययान् न दृढषि- 
शासान् । सविश्वसनीयानिति यावत् । कालत्रयेष्प्यसंभाव्यमानानिद्यर्थः । 

. . अल्ययोज्घीनशपथज्ञानविश्वासहेतुपु' इत्ममरः । किंतु वाज्छामान्रपरिग्रहयन्। 
मनोरथमान्रसंगहीतान् । मनोव्यापारसात्रगोचरीकृतानपीलर्थः । अनुभूयमानांख 
किमुतेति भावः । विषयानिति शेपः । लक्तु पर अल्नन्ते न शक्ताः असमर्थीः । 
अतत्त एवं धन्या इति भाव: । 'शकपधृप- इज्ादिना तुमुन् | विपयपरिलागे 
ब्रह्मज्ञानमेद झुख्यसाधनम्, जतस्तत्तंपादनेन तत्परित्यागोष्वद्य कर्तव्य इति 
फलितार्थः । शार्दूडविक्रीडितम् ॥ 

उत्तमेवार्य भप्ननन्तरेगाह--- 

धन्यानां मिरिकन्द्रेपु चसतां ज्योति: पर॑ ध्यायता- 
मानन्दाश्रुकणान्पिवन्ति शकुना निःशइ्ूमझ्लैशयाः । 

अस्माक तु मनोरथोपरचितपासादवापीतद- 
क्रीडाकाननकेलिकोतुकजुपामायुः पर छ्लीयते ॥ १४ ॥ 

धन्यानामिति । गिरिकन्द्रेपु मिरिगहरेपु । 'दरी तु कन्द्रो वा त्री! इत- 
मरुः । वसता विविक्ततया वर्तमानानाम्। “विविक्तस्ेवी उष्वाशी' इति चचनादिति 
मांवः । तथा पर ज्योतिः परे ब्रह्म ध्यायतां घन्यानां पुण्यशालिनाम् । 'छुछृती 
उष्पवान्धन्य/ इसमरः । आनन्देन ये अश्ुक्रणाः वाष्पबिन्दवः तान, निःशाई 
तेपां तपश्नशान्तल्ानिर्भय यथा तथा । अझ्छे शेरत इत्यक्षेशयाः उत्सड्ववर्तिनः । 
“अधिकरणे शेते:” इस्रच्यल्लयः । शक्ष॒नाः पक्षिण: पिवन्ति । किंतु मनोरधेन 



१२० सुभापितत्रिशत्ां 

वाव्छामत्रिण उपरचिताः या प्रासादेयु हम्मेंपु वापीतटेषु अल्पसरस्तीरेषु क्रीडा- 

काननेपु उद्यानेपु चर केलयो बिहाराः ताठु कोहुकजुपां ओत्सक्यभाजां असाक 
आयुः परं आयुरेव क्षीयते नश्य॒ति । दुलंभविपयचिन्तातत्परें: इथा कालो यापितः, 
नहु तदबज्ञानं संपादितमू, अतो वयमपि तथा न धन्या इति भावः ॥ 

अथ कस्चिद्विपयाभिभूतस्य निर्वदूनवचनमामिनीयाह--- 

भिक्षाशर्न तदपि नीरसमेकवारं 
४ शय्या च भूः परिजनों निजदेहमाचम। 

वर्स॑ विशीणेशतखण्डमयी च कन्धथा 
हा हा तथापि विपया न परित्यज़न्ति ॥ १५॥ 

मिक्षाशनमिति । मिक्षा । भेक्षमिलर्थः | अशर्न आह्वारः । तद्पि मिक्षात्रा- 
शनमपि नीरसं मधुराम्लादिरसहीनम् । तद्प्येकवारम् । न तु द्वित्रिवारमिलर्थः । 

शब्या शयनीय व भूः । साप्यास्तरणादिरहितेति भाव: । परिजनः सेवकजनः 

निजदेहमात्र खस्स खयमेव परिजनः । नतु कथिदन्योष्तीलर्थ: । वक्ष आच्छा- 

दूर च विशीणों शतखण्डमय्री विशेषेण जीणी एकचीवरशकलनिर्मिता कन्धा । 

तथापि ईदक्ृश्द्शायामपि विषयाः भोगवाञछाः न परित्यजन्ति न विस्जन्ति । 
मामिति शोषः । हा हेति विषादविस्सयातिशयाभिनिवेदनाथो द्विरुक्तिः । पापिष्ठ 
इसे विपया हतमेव प्लनन्तीति भावः । अन्न विपयपरित्यागकारणसामस्यां सल्ां 

कार्योनुदयाह्विशेपोक्तिररंकार:--तित्सामश्यामजुतत्तिर्षिशेपोक्तिनिंगथते! इति 

लक्षणाव् । बसन्ततिलका ॥ 

अथ विपयाणां कामिनीप्राधान्यात्तदूपणाभावे तत्परिद्यागो न सुकर इति 
मनतति निघाय तां-दूषयति-- 

स्तनो मांसत्रन्थी कबककलशावित्युपमितो 
मुख श्लेष्मागारं तद्पि च शशाड्लेन तुलितम् । 

स्वन्मूत्रक्िन्त करिवरशिरःस्पर्धि जधनं 
मुहुनित्ध रुप कविजनबिशेषेगुरु ृतम ॥ १६॥ 

खसनाविति । खनो कुचो मांसभन्थी मांसपिण्डी, तथापि कनककलशाविति 
अनध्यहीरमयकुम्भाविति उपमितों । उपम्राविषयीकृतकनककलशकत्पत्वैनोपव- 
णिंताविल्यर्थ: । मुख वर्क तु छेष्मायारं कफलालछादन्तमलादिस्थावम् , तदपि शहा- 

छ्लेन सुधारसमयेन चन्द्रेण ठुलितं समीक्षतम् । तत्तुत्यत्वेनोपवर्णितमिलर्थः । अत्र 
तठ॒ुलितशब्द्त साह्श्यवाचित्वात्तद्योगेडपि न तुल्यार्थरतुलोपमराभ्याम- इति. 
तृतीयाग्रतिषेध: । अन्न सूत्रे सदशवाचिन एवं अहणादिति । जघन कटिपुरोभागख़ु । 
पश्नान्ितम्व: ज्ीकव्याः छीवे तु जघन॑ पुर: इसमरः । ख़बता सद्नसदनदा* 
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त्यौसावाइवता मृत्रेण छिल्े आम्। अपविश्नम्ित्य्ः । तद्पि करिवरशिरःस्पार्थ 

मदजलपरिशतिशहाध्यगजेन्द्रकुम्मस्धल्सच्शमित्युपवर्णितम्िति भावः । भेत्ः 

मुहुः पौन:पुन्येन निन्ध अन्थ्यायाकारेण ज॒गुप्य रूप सवायवयवखलूपम्। 

कामिन्या इति शेपः । कविजनविशेषेः तत्तद्विशेषकल्पनायतुरकवीश्वरेः शुरु 

कृत कनककलशादिसाहइ्यवर्णनेन श्रेष्ठीझतम् । कविजनवास्आज्रसारमेवैतद्रूपम्, 

न तु खतःपिद्धसतार॒वदिति भावः । अन्न मांसम्रम्वित्वेव खनयो: मर्दनानई- 
लम्, शहेप्मागारत्वेन मुखस्म चुम्बनाययोग्यत्वमू, सबन्मूत्रक्धिनत्वेव जघनस 

हेयतया संभोगापात्रत्य॑ च सूचितम् । एतत्कूत एवं कामिनीनां संभोगास्पद- 

त्वेनामिमतम् । इदमेवेत्य॑ जुगुप्सितत्वेन दूषित चेत्तदि फिमन्यत्कामिन्यों भो- 

गयोग्यमस्तीति 'होकतात्पर्यम्। तदुक्तम--हासो$स्थिसंद्शनमक्षियुग्ममत्यु- 

छू तत्कलप वसायाः ।+ सनी च-पीनो पिशिताक्षपिण्डी स्थानान्तरे कि नर" 

को न योपित् 4! इति शिखरिणी ॥ 

अधैकः परमेश्वर एवेकान्ततो5ञुरको विरक्तथ्ष । अन्यस्तु तथानघुर्कत्वाद- 

विरक्तत्वात् परिक्षिष्ठ एवेल्ाह--- 

एको रागिषु राजते प्रियतमादेहा्हारी हरो 

नीरागेएु जनो विमुक्ततलनासझ्ो न यस्मात्परः । 

डहुवौरससस्वाणपन्नगविपव्याविद्धमुग्धो जनः | 

शेपः कामविडस्वितान्न विपयान्मोकुं न मोऊ क्षमाः ॥७ 

एक इति | प्रियतमायाः पार्वव्याः देहस्प शरीरस्म अर्थ अर्थसागम् | अप 

नर्पुतकम! इति समासः । तद्धरतीति तथोक्त:। महाकाइकरतया ध्षणमात्रमपिं 

विश्ठेपआसहिप्णुत्वानिजदेदचामार्धपरिकृसम्रियतस इब्मर्थः । 'ामाधधारी' इति 

पाठः । एक एवं हरो रागिषु अनुस्केपु । कामुकेणिलयर्थः । राजते अप्रतिनिधि- 

लेन प्रकाशते । तादशकामुकान्तरस्थानुपलम्यमानत्वादिति भावः । तथा नीरा- 

गेषु विस्केषु अपि बिमुक्तः झक्तः ललनासप्नों योपिदासक्तियेन स तथोक्ता जनः 

चैराग्यपुरुषो यक्मादरात् परोडन्यो वास्ति । तपश्चरणसमये मद्नदहनादिना 

ताहम्बैराग्यप्रकरमात्तवाविधविरक्तो न कथ्िद्खील्र्थः। किंतु हुवौराः निवार- 

मितुमशक्याः त्मरवाणा एवं पन्नगाः सपोः तेपां विषेण गरलेन तत्सहशेन च्या- 

मोहन च व्याविद्धः व्याक्षिप्तः अतएव मुग्धो मूढो विश्ेष्य शेप! अवशिष्ट: जनः 

कामेन मन्मयेन हेतुना विडम्बितान अनुकृतान् । खीक्ृतानिति यावत्। विपयान् 

ज्ीसंभोगादीन भोक्तु अनुभवितुं वा मोकु छक्तु वा न क्षमः। ताह्गनुरागवि- 

रागौत्कपोभावात्तथाविधभोगत्यागयोरसमर्थ इत्ययः । कुमकरुमन्यथाक्तु सम- 
थें: परमेश्वर एक एवाशस्केपु विसक्तेपु च परां काष्म प्राप्तः । पेंदन्यः सर्वोष्प्यु- 

भयश्रष्ट एवेति भावः । स्मरवाणपत्नगेलन्न रुपकाकारः । शादूहविक्रीडितम् ॥ 



१२३ 'सुमापितत्रिदतां : 

* अथ विपयदोपपरिशने5प्वलांगे कारणमाह-- 

अजानन्दाहात्म्य पतछु शलमस्तीव्रद्हने 
स भीनो5प्यज्ञानाइ्ृडिशयुतमश्षातु पिशिंवंम् । 

विजञानन्तो5प्येते बयमिह विपज्ञाल्जटिला- 
न्न मुश्चामः कामानहदद गहनो मोहमहिमा ॥ १८ ॥ 

अजानचिति । शल्मः पतन्नः दह्यते5नेनेति दाहः तत्म आत्मनः खभा- 

बख भावः दाहात्म्यम्। भस्मीकरणखाभाव्यमिल्र्थः । आत्मा देह्े धतों जीचे 

खभावे परमात्मनि? इति विश्वः । अजाननू अनवबुध्यन् तीमदहने जाज्वल्य- 

मानामो पत्ततु प्रविशतु । तत्र भसीभवलिलर्थः । संभावनायां लोद। तथा श्र 

अतिद्धों मीनो मत्सयोषपि अज्ञानात् भात्मविनाशकारणमेतदिल्यविवेकात् वढि- 

शुर्त मत्यवेबनसंदानितम । अयोमयवक्रकण्टकाम्रस्यूतमित्यथंः । पिशित 
मांस अन्नातु भक्षयतु । आमिषलेमात्कप्टकछूगनेन गलढनिरोधात् सो5पि 
ब्रियतामिल्यथ: । नात्रानयोर॒पराघः । नाज्ञानमपराध्याति । 'पतक्षमातन्नकुरज्ञ- 
भद्गमीना हताः पश्चमिरेव पश्व' इति च नन््यायादिति भाव:। 'वढिश भअत्खवे- 

घनम”, 'पिशितं तरस मांसम्)? इति चामरः । किंत्िहास्मिन्ू छोके विजाब- 
न्तो5पि विनिपातहेतव इति बिवेकवन्तोंउप्येते चय॑ विपज्ञालेः आपत्परम्प- 
रासिः जटिलान्प्यितान् । उपद्रवहेतूनपीलर्थ: । पच्ादित्वान्मत्वर्थीयः अच्य- 
त्ययः । कामान् विपयान् न मुश्लामः न लजामः । विपयखवरूपपरिक्षानेडप्य- 
मुबतामस्ताकं एवापराध इंति भाव्रः। शे मुचादीनाम! इति सुमागसः । वि- 
चार्यमाणे नास्माकमप्यपराधः प्रवरूतरकारणसद्भावादिललाह--मोहस्म अज्ञान- 
ञ् महिमा माहात्म्य गदनो दुविजेयः अघटितधटनापट्चतराविद्याविकासमहिल्ना 
लोको जनः अविहितमपि करोति, अतो नालाकऋमपराथ इति भाव: । शिखरिणी॥ 

अज्ञानमहिन्रेव सुखाभावेष्व प्यन्नपानादिविषये उुखबुरद्धि करोतीलाह-- 

तृपा शुष्यत्यास्य पिवति सलिर शीतमधुरं 
ख्ुधातेः शाल्यन्न कवबलयति मांसादिकलितम 

प्रदीध्ते कामाझो सुदढतरमालिक्ञति ब्धू 
प्रतीकारं व्याघेः सखुखसिति विपयेस्यति जनः ॥ १९॥ 

ठृपेति | ठृपा तृष्णया आस वक्ते शुष्यति शोप॑ प्राप्नोति सति । शीत॑ च॑ 
तन्मुरं चेति विशेषणयोरपि मियो विशेषणविशेष्यमावाविवक्षायाम्र् “विश्ेपर् 
विज्ेष्येण चहुलम्' इति समासः ! शैल्गुणबुक्त संतापहरं चेल्यथः 4 'शीतलीकि 
यते तापो येन तन्मघुरं स्थतम? इति छक्षणाद् । चद्दा मधुर शर्करापानकबन्मा- 
धुयेसंबुक्त सहिठ उद्क पिवति। तथा कषपाते: बुशुक्षापीडितः सन् मांसादिना । 
मांसइतपयोद्ध्यादिव्यकनदह्वव्येणे्र्थ: । कलित॑ रुचिर्म् । खादूक॒तमिल््थ: । 
शाल्यन कवलूयति भुड्ढे। तथा कामामौ मदन दहने प्रदीत्ते प्रज्वल्िते सति। मन््मथों 
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देके सतीसर्थः । सुदृठत्तरं अतिगा् वर्धू जिय॑ आलिड्ति आरिष्याति | अतः 
च्याघे: छत्तृष्णादिर्पामयस्पर प्रतीकारम् । तदुपशान्तिकरान्नपानालिज्ञनरुपीष घ- 
सेवनरूपप्रतिकियामित्यर्धः । सुर्ख भोग इति जनः विपर्यस्मति विपरयसुद्धि 
प्राप्नोति न तु तत्त्व जानातीसर्थ: । अतर्निसडहो विपयोसः । अयंच अश्ञान- 
इर्विलास एवेति भावः । बत्ते पूर्वत् )) 

एवं तावदज्शञो ज़नः संसारविपयासक्त्या वद्धों भवति, ज्ञानी तु स्ेसहं 
परिल्यज्य कृतकुल्लो भवतीति निगमयति-- 

छुझ्े चेश्स खुतः सवामसिमताः संखज्यातिगाः संपद+ 
कल्याणी दयिता चयश्य नवसित्यज्षानमूढो जनः। 

मत्वा विश्वसनश्वरं निविशत्ते संसार्काराणदहे - 
संदरशय क्षणभह्ुरं तद्खिलं धन्यस्तु संन्यस्यति ॥ २० ॥ 

ठम्नमित्रि । चेरम भासादादि तु उन्नतम्ू । स॒ताः पुत्राः सता साधूनां 
बिदुरपां अभिमताः इष्टाः । संप्राप्ततिद्याविनयादिगुणा इत्यर्थः । 'मतिवुद्धि- 

इल्यादिना वर्तमानार्थ कः । अंत एवं 'कस्म च वर्तमाने' इति पष्टीपिघानाद पष्टी 
न समस्यते इति वक्तब्यमिति समासनिषेघः । संपदः धनधान्यादिद्वव्यसमृद्धयः 
उंड्यातिगा: असंस्येयाः । अपरिमिता इल्मर्थः । दयिता प्रियतमा कल्याणी 
आजुकूल्यादिगुणसंपन्ना । त्तदुक्तम--“भनुकूलां विभलाग़ीं-कुलजां कुदालां.सुशी- 

-लर्तपन्नाम्-। पश्धलकारां साया. पुरुपः- पुण्योद्याह्ुभते ॥? वयक्ष नवम् । नूतन 
योवनमिलर्थें; । 'वयः पक्षिणि वाल्यादी' इत्यमरः । इत्येवमज्ञानेन मोहेन मूढो 
विवेकशतल्यों जनः विश्व॑ एद्यायल्नवित्तदारादिग्रप्ध॑ अनश्वरं शायत॑ मल्ला आलोच्य 
संसार एव काराग्रह वन्दिशह तत्र निविशते प्रविशति । तदासफ्तो मवतीलर्थः । 
नतु तख्ानर्थमूलत्वे जानातीति भावः । 'निर्विश:! इत्यात्मनेपदम ! जतिसेक- 
ठतया परमनिवन्धहेतुल्वात्ठंसारस कारागृहल्रूपणम् | 'कारा स्माहन्धनारूयः! 

इत्समरः । धन्यस्तु ज्ञानी । तुशब्दः पूर्वस्माद्वेलक्षण्यं बोतयति । तदेवाह-- 
तदखिल वेश्मायशेपप्रपश्व क्षणभह्ुरं अशाश्वतं संदश्य सम्यगालोक्य । संपूरवा- 
दुशेः कक्त्वा ल्यवादेशः । संन्यस्थति न तन्नासक्तो भवति । किंतु विरकतों भव- 
तीति भाव: । अतः ज्ञानेन सवोनर्थमूलमज्ञानं॑ निरस्स ऋृतहृत्येन भवितव्यमिति 
तात्पर्यम् । शादूलछपिक्रीडितम् ॥ 

इति वेराग्यशत्तकव्याल्याने विषयपरित्यागविडम्बना नाम द्वितीय दशकम् । 

अथ याज्ञादैन्यदूपणन् । 

अथ याज्ञदैन्यदूषणमारभते--अन्नायमभिप्रायः--विपयाणां थाह्नदिन्यप्र- 

थोननलाद्विपयपरितद्यागविडम्व्रनानन्तर्वैणैतत्मयोज्य याज्ञाजनितर्देन्यमपि दूष- 
णीयमेवेति ।अतलतासन्नानन्तरमेतदूपयितुमारभते दीने्यादिशोकद्शकेन-- 
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दीना दीनमुखः सदेव शिश्युकेराकुएजीर्णाम्बरा 
ऋशक्निः छुधितेर्निसत्नविधुरा दश्या न चेह्देहिनी । 

थाच्ञाभज्रमयेन गह्दद्गलघुव्यद्विलीनाक्षर॑ 
को देहीति वर्देत्खद्ग्धजठरस्पार्थ मनस्त्री पुमान् ॥ २१ ॥ 

दीमेति । दीना द्रिद्रा अतएव दीनानि शोभाहीनानि मुखानि येपां तैः । 
कुतः । क्रोशद्धिः रुदद्धिः । तत्कुतः । क्षुपितैः उंजातक्ष॒पैः । बुभुक्षितेरिलर्थ: । 
क्षधाशव्दोध्प्यावन्तः तसाद् । 'तदस्र उंजात॑ तारकादिभ्य इतचू? इतीत- 
च्यत्ययः । तारकादिराक्षतिगणः । क्षुदिति दकारान्तपक्षे ठु क्षुप प्रापैः श्षपितैः 
क्षघातुरैः । कतरि क्तः । 'बसतिश्षुधोरिद/ इतीढागमः । शिश्ुकैः अलन्तवा- 
लक: । अल्पार्थ कप्रत्ययः । सदा सर्वेदेव आह्ृ्ट अन्नपानादियाजपूर्वर्क 
आत्षिप्त जीणोम्वरं विशीर्णवर्सर यस्याः सा तथा । निरन्ना अन्नपानरहिता अतएव 
विधुरा विहुठा । निरन्ना च सा विधुरा चेति विशेषणसमासः । अन्नाभावात्क- 
शजीवनेल्यर्थ: । 'विधुरः प्रतवेते स्रात्कथविश्लिष्टयोरपि' इति विश्वः । गेहिनी 
गृहिणी दृश्या दृष्टियोचरा न चेत् न स्ायदि तहिं मनखी सुमेघाः पैयेशाली । 
प्रशंसायाँ विनिः । कः पुमान् याज्माभद्वायद्भुय॑ तेन गद्ददो दीनखरः । अनुकर- 
णशब्दोध्यम् । यो गलः कण्ठः तन्न वुध्यन्ति शकठीभवन्ति अतएवं विलीनानि 
अजुब्चारितप्रायाणि अक्षराणि वर्णाः यर्सिन्कर्मणि तयथा तथा खत्म दरधः 
इशे थो जठरः उद्रं तस्यार्थें । तत्पूरणायंमित्यर्थः । अर्थ कृते च शब्द दी 
तादस्येस्ययसंज्विती' इसमरः । दग्धशब्दो&त्र निर्वेदामिद्योतकः । यथोक्त सुरे- 
श्वरवार्तिके--/अस् दग्धोदरस्थार्थ कि न कुर्वन्वसांप्रतम! इति । देहीति वदे- 
तू ब्रूयात् । न कोड्पील्यर्थ: । तस्थाः दृश्यल्ादीद्गवस्थापन्नो भवति, अतोइन 
थंमूललात्तत्परित्यागोअवर्॒य॑ कर्तव्य इति भावः । शार्दूलविक्रोडितम् ॥ 

इदारनीं दैन्यार्थमूल जठर निन््द्ति-- 

अमिमतमहामानम्रन्थिप्रभेदपटीयसी 
आुरुतरगुणग्रामास्मोजस्फुटोज्ज्वल्चन्द्रिका । 

विपुलबिल्सछज्ञावह्लीवितानकुठारिका 
_ ज़ठरपिदरी डुष्पूरेय करोति विडम्बनम॥ २२ ॥ 

अमिमतेति । अमिमतः कीतिग्रतिह्नावहत्वादिष्ट: यो महामानमन्थिः गरिष्ा- 
सिमानग्रन्थिः तस्् अमेदे विश्छेपणे पटीयसी समथतरा । पहुब्दादीयसच॒नि 'उगि- 
तश्च” इति डीपू। गुरुतरा अतिशयेन वर्तमाना ये ग्रुणग्रामा गाम्भीयधैगोदियुण- यणाः त॒ एवाम्मोजाबि तेथां सफु्ट यथा तथा उल्चलबन्द्रिका पूर्णिमाकीमुदी । 
तत्त॑कोचहेतुभूतेत्वर्थ: । विस्तृत यथा तथा विलसलताकाशमार्व यहजावही- 
विताने त्रीडालताविततिः तस्॒ कुठारिका परझुः । तहुच्छेदनतापनभूतेलर्थ: । दुष्पू- 
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रा पूरवितुमशक्या ! अल्यहमन्नपानादिपूरितापि प्रयौध्यभावादिति भाव 
ईपहु:-! इत्यादिना खत्प्रखयः । इये जठरं उदरमेव पिठरी कुण्डी। 'पिठर 

स्थाल्युखा कुण्डम! इलमरः । गारादित्वात् ढीप्। तथा च कृष्णामृतसबे--- 
- जिटरपिठरीपूर्तये नतितासि' इति । विडम्पर्न याज्ञाकरणं करोति । याज्ादै- 
न्यमस्मामिरभिनाटयततीति भावः । एतबतिरेकेण देन््यकारिणी न काप्यस्रीति 
भाषः । वल्लीकठोरकुठारिका' इति पाठे निशिततरपरशुरित्यर्थ: । रुपकारूुका- 
रः । हरिणीवत्तम--“भवति हरिणी न्सौ प्रो सती गो रसाम्बुधिविश्पैः' इति 
लक्षणाव् ॥ 

अचथ मानिनस्तावद्वन्धुयाजाया: परमन्यन् मिक्षाशनतात्पर्यण आणधारण*« 

पमिल्लाहई-- 

पुण्ये आमे चने चा महति सितपटचछन्नपालि कपालि 
छ्ादाय न्यायगर्मक्निजहुतहुतभुग्धूमधूत्रोपकण्ठे । 

द्वारं द्वारं भविशे वरमुद्रद्रीपूरणाय छु॒धार्तों 
मानी प्राणेः सनाथो न पुनरलुदिन तुल्यकुल्येपु दीनः ॥ २३॥ 

पुष्य इति। न्यायगर्म मीमांसाशात्नोक्तप्रकार॒गर्णितं यथा त्तृथा । यद्दा नीयन्ते 

ज्ञाप्यन्ते बुभुत्सितार्थी एमिरिति न््याया: वेद्शासत्रपुराणादयः ते गर्भ कुछ्ी ग्रेपां 
ते न्यायगर्भा: । अधीताखिलविया इलयथें: । कुक्षिश्र॒णार्मका गर्भो:” इसमरः । 
तथाभता द्विजा ब्राह्मणाः तेः हुताः आाज्यादिहविर्निं: सुतर्पिता ये हुतभुजोड्मय 
दैपां धृमेन धृम्नाणि कृष्णलोहितवणीनि उपकण्ठानि अन्तिकप्रदेशा: यस्य तस्मिन्। 
धून्नधूमली छृप्णलोहिते', 'उपकण्ठान्तिकाभ्यणोम्यम्ा अप्यभितोथ्ययम? इति 
चामरः । अतएब पुण्ये पविन्रे सहति विपुले च । विशेषणद्वयेन निःसंकोच 
संचाराईत सूच्यते । ग्रामे अग्रहारे वने अरण्ये वा । तत्रापि वानप्रस्थादीनां 
विद्यमानत्वादिति भावः । सितपटेन श्वेतवल्लेण छत्ता परेपां दृष्टिगोचरत्वासाचार्थ- 

माच्छादिता । तथा विशिश्वचारात् | पालिः अभिः यस्थास्ताम् | पाठिरुयश्यक्ू- 

पह्लिपु! इति वेजयन्ती । कपादि मिक्षाहरणोचितद्वराव॑ आदाय गहीत्वा क्षुधाततेः 
क्षुप्रीडितः मानी अमिमानवान् । पुरुष इति शेपः । उद्रभेव द्री गिरिगहरं 

तस्थाः पूरणाय। पूर्यर्थमिल्वर्थः । तादर्थ्य चठुर्यो । अथवा उद्रे पूरयितुमिलर्थः। 
'तुम्रथीज्न भाववचनात” इति चतुर्थी । द्वार द्वारं प्रतिद्वारम् । शृहमेघिनामिति 
शेषः । 'निद्यवीप्सयो: इति वीप्सायां द्विरक्तिः । प्रविष्ठ: । सिक्षार्थमिलर्थः । 
प्रणेः सनाथ: सहितक्षेतू । सिक्षाशनेन प्राणघारणतलरः ख्चिदिद्वर्थ: । वर 
मनाविप्रयम् । 'दैवाइते वरः श्रेष्ठ त्रिषु छीव॑ मनाविश्रये' इस्सरः । दिने दिने 
अनुदिनम्। प्रसहमिद्यर्थः । यथार्थेधव्ययीभाव: । तुल्यकुल्येपु समानकुछेपु समा- . 

नकुलोड्ूवेषु । तन्मध्य इस्यर्थ: । दीनः पुनः दैन्यवांचेत् । नरम । वन्धुमध्ये या- 
ज्ञादेन्यनीचजीवनादर मिक्षात्नेन प्राणधारणम् । न वन्धुमष्ये धनहीनजीवनंम' 
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इति वच्ननादिति भावः 4 अन्न यथपिं 'ह्यजन्यसून शर्म च मानिनों वर ल्ज- 
न्ति न त्वेकमयाचितम्रतम्” इति वचनान्मानिनः- सर्वेदायाचितत्वमेव मुख्य- 
ब्रतम्, तथापि यदि क्ष॒घातुरत्वेन याज्माप्रदतत्तिः सख्ात्तद्यं कुन्नचिद्परिज्ञातदेशे 

श्रोनियरहेषु कपाठमिक्षात्रमक्षणेनोद्रपूरण कर्तव्यम्ू । नतु वन्धुजनयात्ा- 

आपसंकटेडपि तस्य परमनेच्यावहत्वादिति गूढामिसंधिः । खतग्धरा ॥ 

अथ विशिष्टगर्लन्तराभाववितरकेंद्वारा दूषयति-- 

गद्ञातरंगकणशीकरशीवछानि 
विद्याधराध्युषितचारुशिलातलानि । 

स्थायानि कि हिमचतः प्रलय गतानि 
यत्लावमानपरपिण्डरता मलुष्या। ॥ २४ ॥ 

गन्नेति । गद्भातरंगाणां भायीरथीकल्लोल्ानां ये कणा विन्दवः तेपां शीकरेः 
अलेयप्रायलेशीः । अथवा कणाः स्थूलविन्दवः, शीकराः सूक्ष्माः, तेः शीतलानि 
शिश्ििराणि । 'धनशीकर-” इति वा पाठः । तथा सान्द्रा इल्यर्थः। विदापरेः- 
देवयोनिविशेषेः अध्युषितानि अधिष्ठितानि । “गल्लथोकर्मक-? इत्मादिना वसेः 
कर्मणि क्त: । 'वचिखपि- इत्मादिना संप्रसारणम् । अतएवं चारूणि मनोह- 
राणि दिंखातलानि येपु तानि तथोक्तानि । विशेषणद्ध्येनेतेन परमपविन्नत्व च 
सूच्यते । हिमवतः हिमाओेः संवन्धीनि स्थानानि प्रान्तग्रदेशाः अठर्य गतानि 
कि नछनि किम्र । किंशव्दोच्च॒ वितर्क । (ुत्साप्रश्नवित्तकपु क्षेये किंशव्द . 
इष्यते? इति शाश्वतः । ननु कुत एवं वियमानेष्ववस्थानेपु बिनाशों वितक्येत . 
इंद्माशक्ल तत्र कारणमाह--ययस्मात्कारणात् भनुष्याः जनाः सावमानेषु 
याज्षया तिरस्काराचरणपूर्वक दत्तेषु परपिण्डेयु पराभेषु रताः आसक्ताः । ताह- 
क्परपिण्डाशंनेन आंगन्नाणतत्परां जाता इल्र्थ: । यदि स्थानानिं न नहयेरन 
तहिं जना इहकष्टयाञ्ञातत्परा न भवेरन । तेपां नश्त्वादेवेद्दरवस्थापन्ना 

इति ऋत्वा एवं वितक्येत इति वाक्यार्थः: । यद्वा गलन्तराभाव॑ प्रश्नद्वारा दूष- 
यति--गड्जैति । किंशव्दोध्च्र प्र । नन््वेव॑ कुतः पृच्छयत इल्तत आह--य- 

: स्मात्कारणात् हे महुष्या,, सावभानपरपिण्डरता यूयम् । जाता इति शेषः । 
, अतः पश्वस्खावकाश इति सावः । अन्यत्समानम् । एतेन दुर्भगयात्ञापिशाचिः 
' क्रामूधन्यदानिं पातयित्वा गिरिपरिसरेषु सुखेन वर्तितव्यमिति सूचितम् । बस- 

न्ततिल्काइत्तमू.॥ 

इदांनीं पुनर्जावनोपांयांन्तराभाव॑ वितर्कद्वारा दूषयति-- 

कि कन्दाः कन्द्रेश्यः प्रतयमुपगता नि्चरा या गिरिभ्यः .. 
प्रध्वस्ता वा तरुभ्यः सरसफलभृतो ब॒ल्कलिन्यश्व शाखाः 

वीश्यन्ते- यन्सुख़ानि प्रसभमपगतप्रश्रयाणां खलानां 
इ'्खाप्तस्व॒स्पवित्तस्मयपचनवशानर्तितभ्रूछतानि ॥ २५ ॥ 
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किमिति । दन्दरेभ्यः शुह्भ्यः सकाशात् कन्दाः कन्दमूलादिपदायों: 
क्षुत्निवारणक्षमा इति भावः । प्ररंय विनादम् । विराममिति यावत् | उपगताः 
आप्ताः किम । जुद॒ुप्साविराम- इत्यादिना पश्ममी | एवमुत्तरन्ञापि। किंशब्दो 
वितके। तथा निरिभ्यः सकाशात् निश्चेरा वा प्रचाह्मश्न वा उपशमकरा इति साव:। 
पल्यमुपगताः किमिति संवन्धः । ् रवाहों निर्शभरो झरः इल्मरः । “वा स्था- 
द्विकल्पोषमयो रेवार्थ व समुश्यये' इति चामरः । तथा तरुस्यः वृक्षेभ्यः सकाशात् 
सरतसानि माधुयेरसयुक्तानि फलानि विश्वतीति तथोक्ताः वल्कलिन्यः वल्कलवलः। 
एतेन विशेषणद्वयेन सुभोज्यवस्तुसम्द्धलाच्छादनयोग्यते सूचिते इल्नवंगन्त- 
व्यम्। शाखाद् प्रध्वस्ता वा विनश्ः किमू। अव्ययानामनेकार्थल्लात्। नन्नु वियमान- 
कन्दमूलादिप्वविद्यमानत्व॑ कुतो पित्तवर्यत इति तन्राइ--यव् यस्मात् प्रस अ- 
लन्ते अपगत्तत्नयाणां विनयशत्यानां खलानां दुरीशानां दुः्खाप्तं अतिड्षेशेन 
आप्तं सदपि खत्प॑ यद्वित्त धन तेन यः सयो ग्वें; स एवं पवनः समय: पवन 
इव तद्बशादानतिताः चालिताः चुव एवं ठताः झुधो छता इव च येषां तानि। 
सबिकाराणील्यर्थः । स्मयपवनेत्यत्न भ्रूलता इत्युन्न च उपमारूपकयोंः साध- 
कवाधकप्रमाणासावात्संदेहसंकरः । मुखानि वीए्ष्यन्ते रृश्यन्ते । योचकजने- 
रिति शेष: । कन्दमूलादीनां विनटल्ादिव जनदुरीशवरपरिचयोतत्परेर्भूयते जीव- 
नोपायार्थमतस्तदभाषवितर्कस्मावकाश इति भावः । यद्वा जीवनोपायान्तराभावप्र- 
श्रद्वारा निन्दति--कें कन्दा इति । किंवाशब्दों अश्ले । अत एवं प्रश्न: क्रियत 
इल्मत आइ--वला त्कारणादुर्विनीतदुरीयवरसुखान्यवलोक्यन्ते युष्मामिसतस्माद- 
भावश्रश्नो चुज्यत इति भावः । शेप॑ समानम् । अनायममिसंधिः । परमनेच्या- 
बह शास्रनिपिद्ध च दुर्विनीतसेवनोपजीवरन परिल्क्तव्यम् । स़नग्धरा ॥ 

अथ खलानां मुखानि दृश्यन्त इसनेन सूचितनिन्दां अकटयितु चिरकाल- 
इुरीशसेवापरिच्छिनत क्मचित्रिवेद्ववनममिनीयाह-- 

पुण्येमूछफलेस्तथा धणयिरनी इत्ति कुरुप्वाघुना 
भूशर्य्या नचपल्लचेरक्पणेरुत्तिष्ट यावो घनम । 

छुद्दाणामविवेकगूदमनसां यनेश्वराणां सदा 
वित्तव्याधिविकारविहऊम्रियां नामापि न शूयते ॥ २६॥ 

पुण्यरिति। सधुना इदानी पुण्येः पविन्रेंः मूलफले: मूलेः कन्दमूलेः फल: कद - 
लोरसालपनसादिफलेश । अपविन्ररक्तमूलकफलिश्ठ फलादिभक्षणनिपेघस्मरणत्पु- 
प्येरित्युक्तम् । तथा अनिवाच्यतया । “प्रिय प्रणयिनीम? इति पाठे हे मिय सखे 
इल्र्थः। प्रणयिनी परमसुखावहतया प्रियतम/म्। विशिष्टकन्दमूलायद्न खान श्न- 
आयलात्तस्थापि तपोनाशनात् परमिंति तप*्पर्यवसानलात्तस च तपसा कल्मर्ष 
इन्तीति सकलकर्मनिवर्तनद्वारा परसुस्तावहलादिति भाव:। झतिं जीविकाम्। वृत्ति- 
दैतेनजीवने' 8 । कुरुष्व विधेहि । तथा अकृपणेः अम्लाने; नवपह्नवैः भुवि 

१२ सु. ब्रि. 
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शय्यां च कुरुष्व। अतः उत्तिष्ट उत्वितों भव । विलम्बं मा कुर्विल्र्थः। वन श्रति 

सावः गच्छावः । यास्वाव इलर्थः । किमनेन नीचसेवनेनेति शेपः । चर्तमानसा- 
मीष्ये वर्तेमानप्रद्ययः । 'यामो वनम् इति न साधीयान्पाठः । ग़मने अभ्युच्चय- 

फलमाह--यत्र बने क्षुद्राणं दीनानाम् | कुतः । अविवेकेन अज्ञानेन मूढानि 
कर्व॑व्याकर्तव्यविचारशत्यानि मनांति येपां तेपां तथा सदा स्वृदा वित्तमेव व्याधिः 
सन्रिपातादिरोगः तेन यो विकारः विपरीतभावः तेन बिहुला पिक्रला। भवि- 

ज्यथ इति यावत्। तथाभूता गिरः येपां तेपामीश्वराणां राज्मों नामापि नामधेय- 
मपि न भ्रूयते नाकण्येते । क्रिमुत दशनसेवनादिकथेति भावः । तस्मादेहिकामु- 
प्मिकफललेशसंवन्धशज्य नीचसेवन परित्ज्य सकलभ्रेयःसंपादर्क वर्न ब्रज । 

वनवास एवावरय कर्तव्य इति तालयेम्। शाररूविकीडितम् ॥ 

अथ च. पुनः सल्यामपि निरवधिकनिरातहजीवसाथनसामम्यां, कृपणाः 

खद्ार्पण्यमत्मजन्तः परयाज्मादैन्येन छिददयन्ति, कि कर्तेव्यमिद्याह-- 

फल स्वेच्छालभ्यं प्रतिवनमखेद क्षितिरुहां 
पयः स्थानेस्थाने शिशिर्मधुरं पुण्यसरिताम्। 

मदुस्पशों शय्या खुललितलतापल्लवमयी 
सहन्ते संताप तद्॒षि धनिनां द्वारि कृपणा+ ॥ २७ ॥ 

फलमिति । वनेवने प्रतिवनम् । नत्वेकत्रैव हृप्तमिल्यर्थः | “अव्यय विभ- 
क्ति-? इल्यादिना यथार्थेज्ययीभावः । न विद्ते खेदों यरिमन्कर्मणि तथ्यथा 
तथा अखेद अछ्लेश खेच्छया खच्छन्देन लक्ष्य प्राप्यमू। न तु॒परम्रेष्यमिति 
भाव: । क्षित्यां रोहन्तीति क्षितिरुहः । क्विप् । तेपां कद्लीरसालपनसादितरूणां 
फलमस्तीति शेपः । उद्रप्रणपर्याप्तमिति भावः । तथा. स्थानेस्थाने अतिस्थानम्। 
वीप्सायां द्विरक्तिः | शिशिरमघुरम् । व्याख्यातमेत॒त् 'पिचति सलिल शीत- 
मधुरमः इल्त्र । पुण्वसरितां गज्नागोदावयोदिपुण्यनदीनां पयः तीर्थम्। असी- 
ति शेप: । खानपानास्यां वाह्माभ्यन्तरपड्डप्रक्षाउनद्वारा तृथ्णोपश्मान्तिकरमिति 
भावः । एतेनोभयेषासपि शा्नलिद्ध परोपकारकतल्त सूचितम् । तदुत्तम-- 
'परोपकाराथ फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः इति। तथा मृहु: 
अकठिन: । कोमल इति यावत्। स्पशों यथ्राः सा । हंसतूलिकातल्पकल्पेल्यर्थ: | 
कुतः । छुछलितानि अतिकोमठानि यानि लतापहृदानि तन््मयी तल्चुरा। 
तेनिंमितेल्र्थ: । अथवा तन्मयी तद्ठिकारा । 'विकाराथ मयद्र” ततो डीप्। 
शग्र्या चासतीति शेष: । सुखखापोचितेति भावः । तदपि तथापि धनिनां 
धनाव्यानां द्वारि प्रतीहरमदेशे | 'ज्ली द्वाद्वौर॑ प्रतीहारःः इत्ममरः | कृपणा 
धनलिष्सापरतन्नाः संतापं तदनुवरतेनाथायासपरिताप॑ सहन्ते मृष्यन्ति। श्रेयों 
यिंनां कि तत्रास्माक॑ कंतेव्यमिद्यथं: | अतः फललाअसंवन्धशुज्यां अत्युत बल- 
बद्निश्नुवन्धिनीं दुरंन्तसंतापकारिंणी परमकार्पप्यकर्णेजपामिहामुत्र च कीर्ति- 
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प्रतिष्ठाभलर्नी याज्दन्यपरमनीचलादपणी पापिष्ठामिमां दुरीक्षरद्वारा बहुवित- 
दिकाइराकारडकिनी विवेकोच्राउनमब्रेणोत्सायीनेक्रेयःसंपादिकां वनवासजी- 
विकां श्रियमेव समाश्रयेद्विद्रानिति तात्पयेमू । तदुक्त॑ श्रीभागवत्ते--“चीराणि 

' कि पथ्ि न सन्ति दिशन्ति सिक्षां नो वाद्भिपाः परभतः सरितोच्प्यशुष्यन्, । 

शुद्धा गुह्यः किमु न सन्ति महालुभावा यस्माद्ुजन्ति यतयों धनहुमेंदान्धान' 
इति । शिखरिणी ॥ 

इदानीं दुरीक्वरसेवनयाज्ञादेन्यतत्मरविषयाक्षिप्तचित्तनिन्दावशेन खस सिद्ध- 
वद्भाविषेयोदरशों सूचयन्नाइ-- 

ये वर्तन्ते धनपतिपुरः प्रार्थनादुःखभाजो 
ये चाव्पत्व दधति विषयाक्षेपपयोप्तवुद्धेः । 

त्तेपामन्त: स्फुरितदसित बासराणि स्मरेय 
ध्यानच्छेदे शिखरिकुदरप्रावशय्यानिषण्णः ॥ २८॥ 

य इति । धनपतेः धनाव्यस्थ पुरः अग्रे प्रार्थनादुःख याज्ादेन्य॑ भजन्तीति 
तथोक्ताः सन््तः । 'भजों प्विः । ये पुरुषा वर्तन्ते | तथा ये च पुरुषाः विषया- , 
क्षेपे भोगसंग्रहे पर्याप्ता तावन्मान्र एवं पर्यव्तिता न तु तत्त्वविचार इल्यर्थः । 
तारशी या चुद्धिः तस्माः । 'परयेसत-” इति पाठे विषयाक्षेपेण भोगसक्तया 
पर्यस्ता विपरीता । यद्धा विषयाक्षेपण विपयक्त्तोपष्ठवेन परयैसता विक्षिप्ता या 
बुद्धिः तस्वाः हेतोः भल्पत्व॑ नीचल दधति तेपां पुरुषाणां वासराणि दिवसान, । 
तदलुभूतहुर्दिनानील्वर्थ: । 'वा तु छीवे दिवसवासरी' इत्मरः । असिमतदेव- 
तायां चित्तस्थिरीकर्ण ध्यान त्ख च्छेदे अचसाने । अद्यध्यानव्युत्यानसमय 
इत्यर्ध: । शिखरिकुहरे गिरिगहरे यो भ्रावा पापाण: स एवं शय्या तस्यां 
निषण्णः । विश्रमार्थ शयितः सन्नित्यर्थ: । अन्तः अन्तःकरण एवं स्फुरित 
समुत्यन्न हतितं हासो यस्मिन् कर्मणि -.तबथा तथा तदानीं तेपामपहास्यत्वात्त- 
दनुभावस्वेनोत्यन्रह्मसयर्मित्तमिद्यणं: । सरेयम् । 'सहशा इश्चिन्तायाः 
स्व्रतिबीजस बोधका/ इति वचनात्कुतश्चिणिन्तावशाइश्िशाद्वा समुद्ठुद्धसंस्का- 
रसतदीयहुदिनानि स्म्रतिविषयाणि कुयोमित्र्थ: । वासराणां स्मरेयम्! इति 
पाठ: । तथा, 'अधीगर्धदयेशां कमंणि' इति कर्मणि पष्टठी | अधीगथीनां च 
शेपाधिकारात् । अशेपत्वविवक्षायां तु द्वितीयव सर्यते । संभावनायामुत्तमपु- 
सुपैकवचनम् । यथाह याजादुशखामिसंतप्तविपयाक्षिप्तचित्तजनदुर्दशा दरशना त्सं- 
जातनिर्वंदः केनचि6्धाग्योदयेन परमेश्वराजुश्हीतः तज्यानव्युत्थाने तदीयदुर्दिन- 

_ समरणतत्परो भवेयं तथा विवेकिमिः श्रेयोडथिंसिः भवितव्यम् । न तु तद्नहुदेशा- 
भाग्निरिति गूढोपदेशस्तात्पयीर्थविपयीकृत इसवघेयम्। मन्दाकान्ताइत्तम् ॥ 

अथ तृष्णाया यावताप्युपसंहयाराभावात्कि याज्नादैन्वेनेद्माहइ-- 
' ये संतोपनिरन्तरप्रमुदितास्तेषां न मिन्ना मुदो . 

ये चन््ये धनछुन्धरसंकुलधियस्तेपां न तृष्णा हता। 
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: इत्थ कस्य छंतेः रऊंतः स विधिना कीडक्पद संपर्दा 
:. . खात्मन्येव समापतेममहिमा मेरुने मे रोचते ॥ २९॥ : 

य इति । ये पुमांसः देवाह्ब्पेन वखुना जनितो मनोविछासः संतोषः तेन 
निरन्तर सतएं प्रमुदिताः परितुथ्ः | तृप्ता इति यावत्। तेषां मुदः आनन्दा न 
मिन्नाः । किंतु प्रवृद्धा एवेह्र्थ: । तथा अन्ये इतरे ये पुम्रांसः घने लब्धा गाध्ये- 
बती अत एवं संकुला धीः येषां ते तथोक्ताः तेपां तृष्णा वस्तुस्पद्दा न हता । न 
विरतेद्यथं: । धनलोभस्येयत्ताभावादिद्यर्थः । इत्धम् । एवं व्यवस्थिते सतीति 
शेष: | स ग्रसिद्धः संपदां रल्लादिसमद्धीनां ताहमरित्थमिति वक्तुमशक्यं पर्द 
स्थानम । अनिवोच्यथनसंपदास्पदमित्र्थ: । तथा खात्मन्येच खस्मित्रेव 
समाप्तः पर्यवत्तितः । नतु परोपकारपयाप्त इ्यर्थः । तादशो हेममहिमा काब- 
नसंपत्तियेस्त तथोक्तो मेरः विधिना त्रह्मंणा कसम छृते कसम पुंसः प्रयोजनाय 
कतो निर्मितः । निल्यसंतोषसंपन्नानामनपेक्षितल्ादर्थलब्धानामपय्याप्तल्लाचाजु* 
पयोगादिति भावः । अतो निरथंकत्वादेव मह्य॑ न रोचते रुचियोचरो, न भवति । 
न संमत इत्यर्थः । 'रुच्यर्थानां श्रेयमाणः” इति चतुर्थी । तस्मात्स मेरतुल्यध- 
नढामे5पि तृष्णाधनपिज्ञाच्याः संतोपामावात्तस्युक्तयाज्ञादेन्यविश्नान्ति तत्त्व- 
विचारेण निरस्र संतुशन्तःकरणै्मवितत्यमायुष्मद्धिरिति तात्मयैम । शार्दूल- 
विकीडितम् ॥ 

'तंहिं कर्थ जीवनमित्याशक््य तदुपाय सपरिकरं निवेदयन्निगमयति-- 

मिक्षाद्यस्मदैन्यमप्रतिखुख भीतिच्छिद सर्चतो 
दुमोत्सयेमदाभिमानमथन दुशखोधविष्यंसनम् । 

»  सर्वचान्वहमप्रयल्लखुलभ साधुपियं पावन 
शंभोः सन्नमवायेमक्षयनिश्चि शंसन्ति योगीश्वराः ॥ ३० ॥ 

सिक्षेति । योगीश्वराः परमार्थतत्त्वज्ञाः महायोगिनः मिक्षाह्ारं मैक्षाशनं (कर्म) न 
विवते याज्ा दैन््यं यरिगतत्तथोक्तम्। देहीत्युचारणानन्तरमेव सद्दग हस्थैवहुमानपू- 
वेंक दीयमानत्वादिति भाव: । यह व्यावहारिकरैंन्यसभवे5पि पारमार्थिकदेनयासों 
वादिति भावः । न विद्यते अतिसु्ख यस्त्र तत्तथोक्ते खबमेव निरतिशयसुखम्। न तु 
खस्य अ्तिभव्भूतं सुखान्तरमसीलर्थ: । स्वेतः सर्वन्नापि भीतिच्छिदं भयविना* 
शकमू | मिक्षाइनतत्परसाकुतोभयल्लादिति भाव: । दुधनां दुःखभावानां मात्स- 
येसदासिमानानां असहिष्णत्वदपोहंकाराणां मंथन निरासक दुःखौधविष्वंसन 
सांसारिकाशेपवाधानिवर्तकम् । यद्वा हुःखौघण एकर्विशतिमहादुःखसमुदायस् 
विध्व॑सन॑ विच्छेदकम्। एकरविंशतिमहादुःखध्य॑सरूपमोक्षनिदानमिल्यर्थः । 'आल्- 
न्तिकहुःखध्ब॑सो मोक्षः” इति वेशेषिकासाकिंकाश्व । अत्र यर्तिंचिद्नक्तत्यमस्ति 
विस्तरभयात्रोच्यते । सर्वन्न सर्वेष्वपि देशेखिल्यर्थ: । तत्रापि अन्वह अतिविन 
तत्रापि चाग्रयत्न॑ यत्नं पिनेंव सुलभम् । सुखल्भ्यमित्यर्थः । साधूनां अनहंका- 
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रिणां शिय॑ इ््ट पावन पवित्र शंभोः शिवस्तर सन्रम् । तृप्तिसाधनमिल्यर्थः । सुदो 
येन कणलपाणिएुटके सिक्षाटन सेवते' इल्मनेनेवोक्तत्वात् । यद्दा शंभोः सत्रम् । 
शंभुभक्तिविरतानसब्रमित्यर्थ:ः । खण्डमण्डलादिपतिसश्नं ठु नश्वरम् । इद तु 
सकलभुवनाधीशरप्रवर्तितत्वाच्छाश्रतमिति भावः । अत एवावार्य न केनापि 
निवारमितुं शक््यम् । अक्षयनिर्धि अविनाशिनिधान च । निल्लोपयोगेध्प्यक्षय- 
मिति भावः । शंसन्ति कथयन्ति । अनुभवस्तिद्दल्वादित्य॑ वर्णयन्तीलर्थः ॥ 
अतोश्नर्थपरम्पराजनितदैन्य॑याज्नादैन्य॑ विहायोक्तरील्या समस्तसहुणविभित्रे 
इंभुसभ समान्रयणीयमिति भावः । बूर्त पूर्ववत् ॥ 

इति वेराग्यशतकत्यास्याने याज्ञादैन्यदूपर्ण नाम ठृतीयं दशकम् | 

अघ भोगास्वैयेवर्णनम् । 

अथ भोगानामस्थैयोकथने याज्ादैन्यमदूषितप्रायमेवेति मनति निधाय तदुंप- 

णानन्तरं भोगारस्थैवैमाह-- 

भोगे रोगभरय कुले च्युतिभय॑ विचे तपालाह्नर्य 
माने देन्यमय चले रिपुभयय रूपे जराया भयम् ) 

शास्त्र चादिभय गुणे खछभय काये कृतान्ताहये . 

सर्च घस्तु भयाम्वितं भुवि हणां वैराग्यमेचासयस् ॥ हे ॥ 

भोग इति। भोगे लक्चन्दनवनितासंमोगसुखानुभवे । 'भोगः छुखे रुयादिश- 

तावहेश्व फणक्राययो:” इसमरः । रोगाव् बातपित्ताद्यामयाद्भयम । असीति 

शेष: । तख तदन्तरायल्ादिति भावः । कुछे सद्वंशे च्युतेः आचारभरेशात् मेयस्। 

तखासदप्रतिष्टावहत्वादिति भावः । अथवा च्युतेः संतानविच्छेदात् सयम्। तस्राः 

संप्रदायोपहतिहेत॒त्वादिति भावः । वितते दव्यसमद्धी इपालात राज्षो यम । 

तस्य तदपहर्तृत्वादिति भावः । माने अमिमाने दैन्यात् कार्पण्यात् समयस्। ते 

तझूजहेत॒त्वादिति भावः । बे सामथ्ये रिपोः शत्रोः भयम् । तसत तहमनशील- 

त्वादिति भावः । रुपे सौन्दर्य जराया वाधकावस्थाया भयम् । तख्याखद्विकोपि- 

ल्वादिति भावः । शात्ले वेदोन्तादिशात्रकलापे वादिभ्यः झुष्कतकेकल्हकण्डकेम्यो 

भयम् । तेपां तद॒परोक्षकत्वादिति भावः । भुणे विद्याविनयादिगुणगणे खलाव् | 

दुजनात् भयम्। तस्य तद्पकत्वादिति सावः । काये देहे कृतान्तात यमात्भयम। 

ददन्तकरत्वादिति भावः ) कायो देहः छोवपुंसोः, 'झतान्तौ यमसिद्धान्तो' 

इत्यमरः । सर्वत्र 'भीनाथीनां भगहेतुः इलपादानलाव पथमी । अत्तः भुवि द॒णा 

संवन्धि सर्व बख भोगादरशेपार्थजातं सयान्वितं उत्तरी सयस॒हितम, | सान्तके- 

त्वात्सापायमिलर्थ: । किंतु विरागी विषयानमिलाषों येपां ते “विरागाः द्ेषां 

भावो पैराग्यम्, तदैकमेव न विदवते भय यस्र॒ तद्भेये भयहेतुत्वाभावात्रिभयम् 

निरातइल्वाम्रिपायमित्यर्थः । अतः विरायाः अत्यिर्मोगाः तेपां भावो वैराग्यम् 



१३२ सुभाषितत्रिशलां - 

तर्देकमेव न विद्यते भय यस्म तत् अमयम् । भयहेतुत्वायमिनिवेश परिलज्य 
सुस्थिरवैराग्यमेवाश्रयणीय भ्ेयरकामेनेति भावः । इत्थं भोग इत्यादिष्वधिकर- 
णसप्तम्याश्रयणेन व्याख्यातम् । सतिसप्तम्याश्रयेण त्वेब॑ व्यास्येयमू--भतः 
सर्व भुवि ठणां भयान्वित्म् किंतु वैराग्यमेव न विद्यते भर्य यर्मात्तत् अभ- 
यम् । भयनिवारणमिल्यर्थ: । सति वैराग्ये स्वेस्य मिथ्यात्वेन प्रतीयमानतया 
द्वितीयामावात् । अतः भयावह भोगादिक परित्यज्य भयापहं वैराग्यमेवाश्य- 
णीयमिति तात्पर्यम । शेष॑ समानम् | शादूलविक्नीडितम् ॥ 

उपक्रान्तं भोगास्थैय तत्तद्भजबन्तरेण नवमिरवर्णयति-- 

आक्ान्त मरणेन जन्म जरसा चात्युहुवर्ू यौवर्न 
संतोषो धनलिप्सया शमसुखं प्रोदाह्नाविभ्रमेः 

-गेकैर्सत्सरिमिशुणा चनझुवो व्यारैल्ुपा दुजने- 
रस्थेयेण विभूतयो5प्युपहता अस्त न कि कैन वा ॥ ३२॥ 

आकान्तमिति । जन्म उत्पत्तिः मरणेन खरूपनाशकेन मृत्युना आकान्त 
अस्तम् । 'जातस्र हि धुवो सुत्युघ्रुवं जन्म मतस्य च!, “अथ वाच्दशतान्ते वा 
सत्युवे आणिनां शुवः इस्मादिवचनैरितिं भावः । अत्युब्वलं अतिशयेन भा- 
खरं यौवन नूतनवयः । तारुष्यमिति यावत् । जरसा जरया अपायहेतुभूतया 
आक्रान्तम् । 'जराया जरसन्यतरखाम्! इति जरसादेशः । संतोषः देववशा- 
छच्धवसतुजनितपरितोषो धनलिप्सया तहुपद्नवकारिण्या धनवाज्छया आक्ा- 
न्तः । लगेः सन्नन्तात्त्रियामप्रत्यये टाप् । शमझुख॑ इन्द्रियव्यापारोपरमापादि- 
तानन्दः प्रौढाजनानां प्रगल्भविलाप्िनीनां विश्रमैः तदुपमर्दकैः कक्षविक्षेपक- 

: शणंक्रण्डयनेन कोमलकुचमदनादिविलासै: आक्रान्तम् । गुणा: विद्याविनयादयः 
मत्सरिमिः परोत्कर्पासहिष्णुमिलकिः जनेः । तद्पवादकैरियर्थः । उपहताः । 
अखा इति यावत् । वनभुवः पुष्यारण्यप्रदेशाः व्यालैः दुश्गजैः स्पैवी । तता- 
वेशानवकाशग्रदैरिति भावः । उपहता अस्ताः । द्पा राजानः दुजनेः दुर्मनोप- 
देशेन तहुद्धिविपयोसकारिमिः पिशुनेः उपहताः । समाक्रान्ता इसर्थः । विभू- 
तयः संपदो5पि अस्थेयेंण तद्प्रतिष्ठावहेन अस्थिरत्वेने उपहताः दूषिता: । अतः 
के वस्तु केन वा उपद्रवेण न ग्रसतम् । उत्तरीज्या सर्वमपि अखमेवेलर्थः । 
भतः सर्वस्ाष्यस्थिरत्वान्न कुत्रापि विज्वम्भः कतैब्य इति भावः । दत्त पू्ववत् ॥ 

पुनः श्रोतृजनस्त्र विश्वासदात्यार्थमुक्तमेवार्थ भज्नवन्तरेणाह-- 
आधिव्याधिशतैजैनस्थ विविधैरारोग्यमुन्सुल्यते 

रक्ष्मीयेत्र पतन्ति तत्र विद्वतद्धारा इच व्यापद्ः | 
जातजा/तमवश्यमाशु विवश सत्यु। करोत्यात्मसा- 

ततत्कि तेन निरहुशेन विधिना यत्नि्मितं सुस्थिर्म् ॥ ३३॥ 
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आधीति । विधियेः नानाप्रकारें: आधौनां मनोव्यथानां व्याधीनां पित्तादिश- 
रीररोगाणां च शरतें:। अनेकैराधिव्याधिमिरिलर्थः । 'पुंसाधिमोनसीव्यथा', 'रोग- 
व्याधिगदामयाः इति चामरः । जनसत आरोग्य देहस्थास्थ्य उन्मूल्यते विमूली- 
क्रियते। तथा यत्न यरिसन्पुरुपे लक्ष्मीः ऐशयैसमद्धिः । तिष्ठतीति शेषः । ततन्न 

तस्सिन्पुरुषे व्यापदः महोपद्ववाः विद्वतानि उद्धाटितानि द्वाराणि कवाटानि यासां 
तासथोक्ता इव पतन्ति । तद्दिघटनाथ्थमग्रतिवन्ध प्रतिशन्तीदयर्थ: । तथा खत्युः 
अन्तकः जातंजात प्रारव्धकर्मवशात्पुनःपुनरुतन्नम् । वीप्सायां द्विभीवः । अत्त 
एवं विवश विहलम्। जन्तुमिति शेपः । अवश्य नियत आशु शीघ्रमेव आत्मसाव, 
थात्माधीन फरोति । मारयतीलर्थः । 'तद्धीनवचने” इति सातिप्रशचय:। अतः 
तेन प्रसिद्धेन निरकुशेन निरगेलेन । अप्रतिहतव्यापारेणेत्यर्थ:ः । विधिना मह्मणा 
यद्खु निर्मितं तत्कि या सुस्थिरम्। न किमपील्यर्थः । अत्तो5स्थिरभोगाशंसन न 

कर्तव्यमिति भावः | शादूलविक्रीडितम् ॥ न 

तहीं कि क॒र्तव्यमिद्यागाद्धायां तेपामस्थैयेक्यनपूर्वेक कर्तव्य तावश्निसिरुप- 
दिशति-- 

भोगास्तुज्गतरबइमड्गतरला: प्राणाः क्षण ध्वेसिन+ 
स्तोकान्येव दिनानि योवनसुखस्फूर्तिः प्रियाखु स्थिता। 

तत्संसार्मसारमेच निखिल बुद्चा चुधा बोधका 
लछोकानुप्रहपेशलेन मनसा यल्ः समाधीयताम् ॥ रे४ ॥ 

भोगा इति । भोगाः सकचन्द्नादिविषयाः तुझ्तरह्षाः कछ्ोलाः भज्ञाः अत्प- 
तरह्गाः त इच तरलाः चपलाः । अतिसूक्ष्मा इल्र्थ:। न तु॒कतिपयेष्वपि दि- 

चसेपु स्थायिन इल्यर्थः । प्राणाः क्षणघ्व॑त्तिनः क्षणे क्षणकाछ एवं ध्वंसो विनाशो 

एपामस्तीति तथोक्ताः | अस्थिरा इति यावत्। यौवने या संखस्फूर्तिः वेषमि- 

फसुखाभिन्यक्तिः सा सोकान्येव दिनानि । अल्पेष्वेव दिवसेप्विर्थ:ः । अल्य- 

न्तरसंयोगे द्वितीया | प्रियासु वनितास स्थिता स्थायिनी । कर्तरि क्श । न तु 

यावज्ौवभाविनी, वापकद्शायां तदपायादिति भावः । तस्मात्कारणातू 

बोधका हितोपदेशरः हे बुधाः विद्वांसः, निखिल संसारं भोगादिरूप भसार 

असिद्धमेव बुद्धा आलेच्य कोकानुभहपेशलेन मनसा यक्नः समाधीयताम। 
परमदयाललशयुक्ताजुग्रहतया युध्मामिश्ञोनोपदेशादिना संसाराणवनिमप्ताज्ञज- 

नासतारयितव्याः, न तृपेक्ष्या: । तथाविधजनोद्धरणे महाफलश्रवणादिति भावः ३ 

घद्वा लोकाइुमहे लोकसंग्रहे पेशलेन अनुरक्तेन मनसा यत्नः कर्तव्यः] यत्तः युधष्म- 

छतप्रयक्षतातये जना अपि छताथों भविष्यन्ति । 'यद्दाचरति श्रेष्ठतत्तदेवेतरो 

जनः । स यत्ममाणं कुदते छोकसदचुवरतते ॥! इति सगवदचनादिति भावः। 

“समाधीयताम इति विध्यर्थ विहितो$य॑ लोद्अयोगः । परसपुरुषार्थथाधकत्रह्म- 

ध्यानप्रयल्लआवश्यबिधेयताबिवक्षया विपक्षे अनर्थत्राप्ति च ज्ञापपतीयवधेयम् | 

शादूलविक्रीडितम् ॥ 

ग्श (/' ५० 
ह 



ां 
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पुनः अलग्रदा्यर्थ युक्तयन्तरठाभात्र उत्तमेवार्थ भन्नवन्तरैणाह-- 
भोगा.-मेघवितानमध्यविछसत्सीदामिनीचश्चला 
._ आयुर्वो्युपिधट्चिताब्जपटलीलीनास्वुचकऋद्ुरम् । 
लोला योचनलारूसास्तनुभतामितद्याकलय्य कर 

योगे घेयेसमाधिसिद्धसुरूसे बुद्धि विधदू: चुधा। ॥ ३५॥ 
भोगा इति । तनुदता शरीरिणां भोगाः पूचौक्ताः मेघवितानस अगभ्रशृन्दस 

भध्ये विल्सन्लः परिस्फुरन्यः याः सौदामिन्यः तडितः ता इव चघलाः । 
क्षणिका इजर्थः । 'तडित्सोदामिनी विद्युत! इत्यमरः । सुद्ान्ना अद्विणा एक" 
दिकू सौदामिनी इति विम्नहः । 'तेनेकदिक इलणू। तथा भायुः जीवित च 
वायुना विधश्ति तरलित यदृब्जपटलछीलीनाम्यु प्मप्रप्रान्तसंल्िष्टजलविन्दुः 
तद्द्भइु रम् । भड्डलीलावत् नश्वरं इसथे? । तथा योवनलालसाः महाभोगामि* 
छापाः । 'छाम्रोइमिलापसपैश्च सोइ्यथ छालसाः हयो: इलमरः । लोला 
अस्थिरा इलेव आकलय्य आलोेच्य है बुधाः, ह॒र्त शीघ्रमेव । विलम्बत्यानव- 
काशादिति भावः । थैये धीरखम्, समाधिः चित्तस्थैयम, तयोः तित्या 
निष्पत्त्या खुलमे सुखरुभ्ये योगे त्रह्मध्याने बुद्धि निश्चयात्मिकां मनीपां विधू 
कुरुत । त्रह्मग्ञाननिष्ठा भवतेलर्धः । शार्दूलपिक्रीडितम् ॥ 

आयु: कल्लोललोल कतिपयद्विसस्थायिनी यौवनभी- 
रथोः संकल्पक्रतपा घनसमयतडिट्धिश्रमा भोगपूगाः। , 

कण्ठास्लेपोपगूढ तद्पि च न चिरं यत्प्रियात्िः प्रणी्त॑ 
ब्रह्मण्यासक्तचित्ता भवत सचभयास्मोधिपारं तरीतुम)३६॥ 

आयुरिति । आयु: कह्लोछछोछू कह्मेलवक्रो अतिभद्वरम् । नत्बाचन्धाकस्था- 
' थौल्वर्थः । यौवनश्री: यौवनसंपत् कतिपयेषु अल्पेषु दिवसेषु तिष्ठतीवि तथोक्ता। 
नतु यावज्ञीव॑ वर्तिनीयथ: । अथोः घनधान्यग्रामपश्चादिवस्तुविभवाः संकल्प- 
कृत्पा: । सनोरथतुल्या इल्मर्थः | तेषपि न चिरस्थायिन इति भावः । 'हैपद- 
समाप्तो कत्पव्देश्यदेशीयरः” इति कल्पण्पत्मयः। भोगपूणाः विपयपरम्परा घनस- 
भये वर्षाकाले यासडितस्तासामिव विश्वमाः स्फुरणानि येषां तथोक्ताः । क्षणभ- 
जरा इल्थः। तथा भियामिः प्रौदाजनामिः यत्तकण्ठ्ेपेण कण्ठप्हेण उपगूहम । 
आहिड्वनमिति यावत्। भावे क्तः । अणीतं रचित तदपि प्रौढाइनालि?ड्नसपि न 
चिरम् । चिरकालावस्थामि न भवतीलर्थः | अतः हे भनुष्याः, भवात्संसारात 
यद्वय तदेवाम्भोधिः तस्र पार॑ तरीतुमू। संसारसागरमुलद्वितुमिल्यर्थ: । अह्मण्पा- 
सक्तचित्ता भवंत। त्रह्मध्यानेकतत्परो भवतेल्यथः । मद्मेतश्तिरेकेण तरणोपार्य 
कंच्रिदपि पश्यामीति भाव:। त्रिवारजुच्या इठ्तरविश्वासोत्पादनाथ त्रिभिः शोकैः 
परमार्थपयैवसायिनी अहध्याननिष्टेपद्श नलनर्थपरववसायिनी संसारासक्तिः । 
यदत्र युक्त तड्ह्य॑ तत्त्तविचारपारावारपारीणैः इति शछोकत्रयतातपयेम्। छरध- 
रावृत्तत् ॥ “5 



३. पैराग्यशतकम् । १३५९ 

ननु लोके प्रायशः संसारसुखतत्परा एवं हवयन्ते । अत्तः कर्मस्र्य निपि- 
ध्यत इसाशइब़ादित आरसभ्य विचायमाणे न तन्न सुखलेशो5प्यसीलाह--- 

छुच्छ्रेणामेध्यमध्ये नियमिततनुमिः स्थीयते गर्भवासे 
कान्ताविग्छेपदुःखव्यतिकरविपमो योवने चोपसोग: | 

चामाक्षीणामवशाबविहरसितवसत्तिवृद्धभावो5प्यसाधुः 
संखारे रे मजुष्या चदत यदि छुख स्वल्पमप्यस्ति किंचित्॥ 

रूच्छेणेति । गर्भवासे गरभावस्थादशायां अमेध्यमध्ये भून्रपुरीपमध्ये निय- 
मिततनुभिः संकुचितगात्रेः प्राणिभिरिति शोषभ । कृच्छेण अतिकष्टेन स्थीयते । 
तथा यौवने उपभोगः संभोगथ् कान्ताविश्ठेपेण प्रियतमावियोगेन यो दुःखंब्य- 
तिकरः दुःससंपर्क: तेन विषमः विकलः । भवतीति दोप+ । तथा वामाक्षौणां 
मनोहरनयनानां अवज्ञाविदरततितानों अधमानपूर्वकपरिहासानां वसतिः स्थानम् 
तासां तस््र हेतुत्वापरिहाासासदमिलर्ध: । बृद्धभावः बृद्धत्वमपि असाधुः अस- 
मीचीनः । अपदासासदीभूतस कुतः साधुत्वमिति भावः । अतः रे भनुष्याः 
रे इति नीचसंयोधने । नीचत्व॑ च सांसारिकत्वादिति द्रष्व्यम् । 'नीचसंबोधने 
तु रे! इलमरः । संसारे गर्भवासजन्मजरादिरूपे खल्प॑ किंचित इपदूपि सुख- 
मसि यदि बर्तते चेत् तत् वदत ब्रूत, अतः किमये क्लिदयत, गर्भेनिरयवासादि- 
सांसारिकदु/खेः पुनराद्त्तिरदितनिद्यविरतिशयानन्दवन्धुरत्रद्मानन्दप्राप््यर्थमेव 
प्रयतध्वमित्यर्थ: । स़ग्पराइत्तम् ॥ 

अथ खबिनिपातदेती संनिहितें लोका.न कुशला भवन्ति । महदेतदाय्षये- 
मिल्लाह-- 

व्याप्तीव तिष्टठति ज़रा परितर्जयन्ती 
रोगाश्व शन्व इच प्रहरन्ति देहम्। 

आयुः परिस्नरचति मिन्नधटादिवाम्भो 
लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम् ॥ ३८ ॥ 

व्याप्रीति । जरा वाथकावस्था व्याप्री व्याप्राक्षनेव । 'जातेरजक्लीविपयादयो- 
पधात? इति दीप | परितरजजयन्ती भीपयन्ती सती तिष्ठति । कठेवरकवलनासि- 
निवेशेन वर्तमाना सत्योः प्रद्यासत्तिममिनिवेद्यत्तीद्यर्थ: । रोगा: वातपित्तश्ले- 
प्मादिव्याधयथ शत्रवों वरिण इच देह प्रहरन्ति ताडयन्ति । परिपीडयन्तीलयर्थ:। 
आयुश्ष मिन्ननदात् सच्छिदकलशात् अम्भ इच परिस्तवति । अतिक्षण नश्यतीद्यर्थः । 
तथापि छोको जनः अहित परापकारं आचरतीति चित्र आश्वरयम् | परापकारा- 
दन्यत्कम कुशलमिति भावः । यद्वा अहित ख़ख्यानिर्ट आचरति खबिनिपातहेतु- 
भूतमेव कर्म करोति । नत्वात्मोद्रणार्थ त्रद्मष्यानादि करोत्तीतर्थ: । चित्र आश्ष- 
यैप्र् । तदुक्तम---उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत् । आत्मैव ह्यात्मनो 
बन्धुरात्मीय रिपुरात्मनश'इल्मादि। तजगन्तीलत्र तजयतेः परस्मेपदम/त्जयज्िव 
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केतुमिः इत्यादिमहाकविप्रयोगात्सिद्म् । तर्जयतेरजुदात्तत्वे5पि चक्षिदों दित्क- 
रणेनानुदात्तल निमित्तस्यात्मनेपदस्थानिल्त्वज्ञापनात्परस्मैपद्मिति । उपमा । 
वसन्ततिलुका ॥ 5 

अथ सर्वथा ययरूदुपदेशे विश्वाससत्योत्मन्येव मनः समापेयम्, नलनन्य- 
प्रेल्वाह-++ ३ 

भोगा भह्डरवृत्तयो वहुविधास्तरेव चाय॑ भव- 
स्तत्कस्येह छत्ते परिभ्रमत रे लोकाः कृत चेष्टितेः। 

आशापाशदतोपशान्तिविशदं चेतः समाधीयतां 
कामोत्पत्तिवद्यात्खधामनि यदि भ्रद्धेयमस्मद्वचः ॥ ३९ | 

भोगा इति । भोगाः विषयाः भट्ठरा भजन शीला बृत्तियेपां ते तथोक्ता:। आग- 
भापायिल्ादस्थिरा इल्र्थः । वहुविधाः नानाग्रकाराध | कारणवैचित्यपूर्व कत्वात्का- 
येवेचित्या इति भावः । अस्तु | ततः कि तन्नाह-तैः भोगैरेवाय परिवर्तमानों भवः 
शरीरधारणादिसंसारः । कल्पित इति शेपः । जन्मान्तरीयकलात्तीति भावः । 
'भोगायतर्न शरीरम इति वैशेषिकाः । तत् तस्मात्कारणात् । रे छोकाः जनाः, 
इह अत्र भवे कस छते | केस भोगसय आध्यर्थमिल्यर्थ: । “अर्थ कृतेडयशव्दी 
द्वी ताद्यैव्ययसंज्ञिती' इति वचनात्। परिश्रमत संचरत । परिश्रमितव्यमि- 
लर्थ:। संचितकर्मवशात्खत एव तेषां संभाव्यमानत्वादिति भावः । अतः चेश्तिः 
भोगसंग्रहव्यापारैः झृतम् । तत्संग्रहब्यापारा न कर्तव्या इसर्थ: । कृतमिति 
निषेधार्थकम्रव्यय॑ं चादिषु पत्मते । 'झतसिति निवारणातिनिषेधयोः” इति 

. ग्रणव्याख्याने । तहिं किमतः परे कर्तव्य उपदिश्यत इत्मत आह--असहृचः 
अस्मदीयमुपदेशवचन श्रद्धेय यदि विश्वसनीय चेत् । युष्मामिरिति शेष: । आशा 
अतितृष्णा तस्माः पाशा रजव इव बन्धहैतुत्वात् । आशा दिगतितृष्णयोः” इति 
चैजयन्ती । तेषां शतानि । अनेक आशापाशा इल्सथेः । तेषां उपशान्ता उपशम- 
नेन विश निर्मल चेतः चित्त कामोत्पत्तिवशात् अजुरागोपवशात् । अनुराग- 
सुत्पायेल्र्थ: । खरूप॑ आत्मा तद्गूप॑ घाम स्थान॑ तरिमित् । 'खो ज्ञात्ावात्मनि 
खम्! इलमरः । समाधीयतां स्थिरीकियताम् । अन्तरात्मग्रवणमेव क्रियताम्, 
न वाह्मयविषयासक्तमिल्यर्थ:। अन्यथा तु महाननर्थ: स्वादिति भावः । यद्वा खश- 

ब्देन जीव उच्यते । तस्य धामनि निरुयस्थाने पर॒ज्नह्मणि । अथवा खधामनि 
सयंज्योत्रिषि खरुपभूततेजसीति वा। इहात्यन्तविक्ृशथों वहवः परिस्फुरन्ति 
विस्तरभयात् न लिख्यन्ते । समाधीयताम् । समाहित॑ क्रियतामिल्यथ: । अय- 
मेव हितोपदेशत्वान्मुस्यगुरूणामस्माकं परभोपदेश: । एतद्विश्वासेनान्यासबल परि- 
तज्य मंनो ब्रह्मणि कत्वा तदाज्या भय: संपादनीयम्]। सत्संग्रदायसंयुत्तत्रह्मविया- 
विशारदः । एवमादिगुणोपेतो देशिकोडशेबवन्दितः ॥? इत्युक्तलक्षणदेशिकाचार्यो- 
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प्रदेशवचनश्रद्धाभक्तियुक्तस् भ्रेयोलामावश्येभावोत् यस्थ' देचे परा भक्तियेथा 
देवे तथा शुरी । तस्यते कथिता धाथीः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ सस्ते तीयें दिखे 
देवे देवशे मिपले गुरो । यादशी भावना यन्न सिद्धिसेवति ताहइशी ॥” इसल्यादि 
धुतिल््शतिसहसेभ्यो$यमर्थों निधीयतत इत्यलमतिप्रसप्नेन । शाडविक्रीडितम् ॥| 

ननु यदि ते सबेधा भोग एव स्पृह्, तथस्मदुपदिष्ट एवामिरतिं कुरु नानन््य- 
ब्ेत्युपसंहराति-- 

च्रह्ेन्द्रादिमरुद्वणांस्तृणकणान्यत्र स्थितो मन्यते 
यत्खादाह्विससा भचन्ति विभचाखैलोक्यराज्यादयः । 

भोगः कोउपि स एक एवं परमो निद्योदितो जम्सते 
सो साधो क्षणभहरे तदितरे भोगे रति मा कृथाः ॥ ४० ॥ 

ब्रद्मेत्ि । यत्र यस्मिन् निरतिशयैकनिल्यभोगसाम्राज्ये स्थितो बर्तमानः 
सन् पुरुष इति शेषः । बद्येन्द्रादी येपां ते तथोक्ता ये मरुदृणाः सुरसंघाः ता- 
नपि। किमुतान्यानिति भावः । 'मझतो पवनामरी” इति बैजयन्ती | ठृणकणान् 
तृणलेशान् । भल्न्तनिःसारान् परमनीचानिति यावत्। मन्यते अवदुध्यते। पार- 
मेप्टाखाराज्ययोरप्येताइामोगसाम्राज्यसहसांशसाटश्यसाप्यनह लादिति भावः ( 
“मन्यकर्मप्यनादरे विभाषाप्राणिषु” इति विकल्पादितीया । तथा यस्य विशिष्टभोग- 
साम्राज्य खादात् रच्यनुभवात् | चयो लोकाः त्रैोक्यम् । ब्राह्मणादिलात 
प्यव्। तन यद्माज्यं आधिपत्य॑ तदादियपां ते तथोक्ताः विभवा: संपदो विरसाः अ- 
ननिमता:। हैया इति यावत । भवन्ति । त्तेपु तथाविधरुव्यतिशयासावादिति साव:। 
यदह्टा यख अक्ानन्दरूपभोगखादात त्रैलेक्यराज्य आदिःकारणं येपां ते तथोक्ताः , 
सकलभुवनाधिपत्यसंभवा इत्पर्थ: | विभवाः सुखसंपदः विरसाः रसहीनाः 
निष्ठा इति यावत् ।भवन्ति प्रह्मानन्दे क्ुद्रानन्दानामन्तभूतत्वात् । * तर 

स्ान्यानि भूतानि मान्नामुपजीबन्ति! इति श्रुतेरिति भावः । के >प्यनिव 
कुतः परमः । सवोत्कृशे निरतिशय इति यावत्। तत्कुतः। निद्योदितः। «६ 
दयसंपन्न इलमे: । स एक एवं भोगो प्रह्मानन्द्रपो जम्भते | महाराज. थ॑ 

द्ानन््दानामुत्तरोत्तरतारतम्पमुक्लास्य सर्वेत्तध्त्वस थुत्युक्तत्वाद्ति भाव: ॥. 
अतः भो साथो सज्न ! इत्युपदेशश्रवणामिमुदीकरणार्थस्तुला। अनैकपचन समु- 
दायासिप्रायम्। अठ एच रे छोका इते पूर्वेश्ोकोक्तवनहुवचनविरोधः । तदुपदेश 

ये न शुष्बन्ति त एव नीचाः, यस्तु *रणोति स एवं साधुरिति संबोधनद्वयत्तात्पयेम्। 
क्षणभञ्ठरे अनित्ये। उपल्क्षणमेतत् । परमनीच इत्यर्थः | तदितरे अस्माद्रिशिष्ठ- 
भोगात् इतरस्मिन्। अन्न स्मिन्नादेशासावश्िन्थः । सोगे सांसारिकसुखानुभवे रहते 

रागम् । प्रीतिमिति यावत्र ! 'रतिः स्मरप्रियायां च रागेडपि सुरतेडपि च! इति 
विश्वः । मा हृथाः मा कार्पी: । किंतु पूर्वोक्त एवं तस्सिन्भोे रतिं कुद। तस्ेव 



१३८ सुभाषितत्रिशतां 

परमभेयस्करत्वादिति भावः । कृबो छ्ठि 'न माइयोंगे! इत्यढागमप्रतियेधः । 
गत्ते पूर्ववत् ॥ 

इति वैराग्यशतकव्यास्याने भोगास्ययेवर्णन नाम चतुर्थ दशकम्ू । . 

अथ कालमहिमानुवर्णनम् । 

अथ सर्वस्थापि कालनियम्यतात्तन्महिमान॑ दशमिवर्णयति । तन्रादी तस्तर 
नियामकरत्व॑ प्रकटयन्मस्करोति-- 

सा रभ्या नगरी महान्स उपतिः सामन््तचक्क च त- 
त्पाश्वे तस्य च सा विद्ग्धपरिपत्ताश्रन्द्रचिस्वाननाः । 

उद्दत्तः स च राजपुत्ननिवहस्ते वन्द्िनिस्ताः कथाः 
से यस्य वशादगात्स्पुतिपर्थ कालाय ठस्मे नमः ॥ ४१॥ 

सेति । भत्न सर्वत्रापि तच्छच्दः पूवोनुभूतविपयः । अतएवं न यच्छव्दा- 
पेक्षा । तदुक्त काव्यप्रकोशे--प्रक्रान्तप्रसिद्धाइभूतार्थगोचरसच्छन्दी न य- 
च्छब्द्मपेक्षते! इति । तथा च सा पूर्वानुभूता । रन्दुं योग्वा रम्या मनोहरा 
नयरी राजधानी च्र तत्र स महान् साम्राज्यभारथारेयतया पूज्यो हृपतिः राजा 
च | तस्येति संवन्धसामान्ये पष्ठी सर्वत्र संचध्यते | तस्प तपतेस्तत सामन्त- 
चक् प्रद्यर्थियजमण्डल्म् । यद्वा सेवार्थ समागताखण्डमण्डालाधिपतिपरिवारश्व 

.. तख् पार्ख स्थितमिति शोषः। सा विदग्धपरिपत् विद्वत्ससा। अथवा बिद- 
ग्यानां कर्तव्यायचतुराणां परिषत् समुदायथ । 'कलवस्तुषु चातुये वैद्रध्य 
परिकीर्सते' इति लक्षणात् | तस्प॒ ताः चन्द्रविम्बमिव आनन॑ यासां ताः झुम्द- 
येश्व यखस्र॒ स् उद्धत्तः उत्तथगतः । उदृण्ड इति यावत् | राजपुत्रनिवहः राज- 
कुमाखगेश्व । तस्प॒ ते बन्दिनः स्तुतिपाठकाथ । 'वन्दिनः स्तुतिपाठका/ इत्व- 
मरः । यस्य ता; कथयाश्व भ्राव्यवाचश्व । इति सर्व अदशेषमपि यत्य कालस 
वज्ञात् आयत्तत्वात् । वश आवत्ततायां च! इलसमरः । स्थतिपर्थ स्मरणसा- 
गेसू । 'छक्पू:- इल्मादिना समासान्तो5च्यल्ययः । अग्रात् आपत् । कालम- 
हिन्ना स्वेमपि नथ्मभूदिल्वययः । सर्वेसंहतुः कालस्य महिमा वर्ण्वेत इति भावः । 
<इगणो गा छ॒ड्ि/ इति गादेशः । तस्मे कालाय नमः प्रहीभावः 'काठः कलय- 
तामहम! इति भयवद्बचनात्कालो भगवानेव तथा च॑ तन्नमस्कारहपमद्वलाच- 
रण युज्यत इति भाव: । 'नमम्खत्ति-! इत्यादिना चतुर्घा । शार्ूलविकीडितस् ॥ 

अथायाक्षघूर्तसाम्पेन स्वेप्राणिनियन्तृत्वमाह--- 

यन्नानेकः कचिद्पि गृहे तन्न तिष्ठयथैकफो 
यन्नाप्येकस्तद्तु बहवस्तत्र नेकोषपि चान्ते |. 
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इत्थ॑ नेये एजनिदिवसो लोरूयन्द्धाविवात्ती 
काल कल्यो भुवतफलके फरीडति प्राणिशारेः ॥ ४२॥ 

यत्रेति । यत्न यरिमिन् ग्रहे वेश्मनि कोछ्ठे च कषिद्पि कदाचित् । यद्दा यत्र 
क्वचिद॒पि यस्मिन् कर्सिमश्रिद्वृहे । अनेकः वहुरू: आणी शारश्ष तिष्ठति । अधान- 
न्तरं तत्र तरिमन्नेव गृहे कदाचित् एकरि'ष्ठति । एकत्र काल्मेदवशात्, अन्यत्र 
परिणामवशाबैेति भावः । तथा यत्र यरिनन्णहे कद्ाविदेकस्तिष्ठति, तदनु तद- 
नन्तरं बहवश् । तिष्ठन्तीति शेषः । तत्र तस्मिन् गृहे अन्ते अवसानकाले चूत- 
समाप्ती च एको5पि न तिष्ठति । इत्ये उत्तरीद्या भुवन फलकमिव शारप्रव- 
तैनोचितकोष्ठयनद्नमिव तस्मिन नेयैः । प्रवर्तनीयेरिति थावत्त । प्राणिनः शाराः 
बूतगूढा इव । अक्षोपकरणानीवेति यावत् । तेः साधनेः । 'पल्याणेइल्नी बिहंगे 
ना शारे [ घूत ) गूढों नपुंसकम! इति वैजयन्ती । कल्यः कलनासमर्थः देवन- 
चतरश्व कालः (कत्ती ) अक्षधूतेश्व गम्यते । रजनिदिवसो राज्यहनी ( कर्म ) हो 
अक्षी पाशकाविव । 'पणो$क्षेप ग्लहो5क्षासतरु देवनाः पाशकाश्व ते! इल्ममरः । 
छोलयन, पोनःपुन्येन गरहन् सर्जश्वे्वरथें: । क्रीडति दीव्यति । भप्राणिसंयोगवियो- 
गयोः बृद्धिक्षयादीनां च काल एवं कर्तेति भाव: । अतन्नाक्षाविचेेति स्शेपमालि- 
झ्ात्सवैज्रोपमिततसासः । अतएवोपमालंकारः । यदि चक्रकीडनोपयोगित्वात् 
हूपकमेवाश्रयणीयमित्यमिमानस्तदेकदेशवर्तिरुपक॑ उपमा लवद्षमिति संक्षेप: । 
मन्दाकान्तावत्तम् ॥ 

अथ निद्मप्रमत्तोड्य लोको नेतन्महिमानं ज्ञातुं शक्तोतीआह-- 

आदित्यस्थ गतागतैरहरद्दः संक्षीयते जीवित 
व्यापारैवैहुकार्यसारगुरुभिः काऊछो5पि न ज्ञायते । 

इ॒छ्ठा जन्मजराविपत्तिमरण चासश्च नोत्पच्ते 
पीत्वा मोहमर्यी प्रमादमद्रिमुन्मत्तसूत जगत्॥ ४३॥ 

आदिल्यस्येति । आदित्य सूयेस्य गतागतैः । उद्यासमयैरिति यावतः । 
अहरहः प्रसहम्'। अहन्यहनीति भावः । वीप्सायां द्विरक्तिः । अलन्तसंयोगे 
द्वितीया । जीवितं आयुः सैक्षीयत्ते विनस्यति । कामकमेणायुशक्षयो भचतील्थ; । 
पक्ष क्षय इयस्माद्धातो: कतेरि छठ | तथापि सोड्ये न ज्ञायत इल्माह--वहवः 
अनेके ये कायेसाराः देहगेहादिनिमित्तकततेव्यार्थपरम्परा: तैः गुरुसिः गरिष्े। 
व्यापौरै:ः जीवनोपायोद्योगेः काछोषपि जीवितक्षयकरसमयो5पि न जझायते। 
कार्यशतपयोकुरव्यापारपारवश्यान्नाववुष्यत इ्मर्थ: । तथा जन्मजराविपत्तिम- 
रणम् । उत्पत्तिजरावस्थाविपन्निधनानीसर्थः। 'सर्वो इन्द्रो विभावैकवद्भूवति' इत्ये- 

कवद्भावः । दृष्ठा त्रासो भीतिश्व नोतयते नोदेति । किंतु जगत् सर्वोदपि छोकः । 
मोहमर्यी अज्ञानप्रचुराम् ।. बुद्धिषिपयोंसकारिणीमिति यावत् । ग्राचुय मयद्र । 
'रित्वात् कीप्। व्म । 'प्रमादोष्ववधानता' इस्रमरः । मदिरा मर्य 

१३ सु, नि« * 
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तां पीला निपेव्य उन्मत्तभूत॑ क्षीबकल्पम् । विवेकशज्यमिति यावत् । भवतीति 
शेपः । कालेनेव ग्रमादं ग्रापितोडय लछोकः कथकारमेतन्महिसानं ज्ञास्यतीति 
भाषः । एतदादिश्होकपश्चक शादूलविकीडितम् ॥ 

उक्तमेवाथ भशयन्तरेणाह-- 

रात्रि सेव पुनः स एवं दिवसो मत्वा मुधा जन्तवों 
धावन्त्युधमिनस्तथेच निभ्चतप्रारब्धतत्तत्कियाः । 

ब्यापारे; पुनरुक्रभूतविपयेरित्थंविधेनामुना 
संसारेण कदथिता चयमहो मोहान्न छज्लामहे ॥ ४४ ॥ 

रात्रिरिति । रात्रिः इये प्रवरतेमाना रजनी सव पुनः । गतरानिसदस्येवेल्र्थः । 
पुनाशव्दों वाक्यालुकारे । अथवा रात्रि: पुनः भूयो5पि सेव गतरात्रिरेव नेत- 
ड्वेदो विज्ञायत इति भावः । तथा दिवसः अहः पुनः स एवं । गतदिवससहश 
एवेलर्थः । पूर्वचद्विकल्पोष्चराप्युन्नेयः । इति मत्वा बुद्धापि जन्तवः प्राणिनः 
उद्यमिनः तत्तदर्थसाधनोग्रोगवन्तः तथेव निमृर्त निभूढम् । परेपामग्रकाशमिति 
यावत् । प्रारब्धा उपकान्ताः तत्तत्तियाः तत्तदर्थसलाधककमोणि येपां ते तथो- 
काश सन्तः पुनरुक्तभूताः पुनरनुभूतकल्पा: | चर्बितचर्वणप्राया इति यावत् । 
तथाभूता विषया जग्धियव्ध्यादिमोगा येपु तैः व्यापारैः चेशमिः सुधा व्यर्थ 
धावन्ति । इथा प्रयासमन्तरेण फलान्तरासंभवादिति भावः । किंलित्थ॑विधेन 
एवंप्रकारेण असुना परिवर्तमानेन संसारेण । कुत्सितोडथः कदर्थः को: कत्त- 
सुरुषेइचि' इति कुशच्दस ऋददिशः । कद्धवन्तः कृताः कदर्थेताः निरथीक्षता 

-, अपि। कदर्थशच्दात् 'तत्करोति-! इति ण्यन्तात् कर्मणि क्तः । णाविष्ठवद्धावे 
विन्मतोलक । वये मोहात् अज्ञानात् न लजामहे न जिहीमः । अहो एवं 
कालमहिम्ना निःसारतिरस्कृतता अपि रज्ां न प्राम्ुम इल्याथ्यमिल्वर्थः ॥ 

अथ लोके तावत्पुरुपाणां धर्मार्थकराममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थसंपादनसाधनी- 
भूततया परमेश्वरपदृध्यानेज्याध्ययनयशोवित्ताजेनगुरशभूपाक्षनालिब्ननादयो 
यथायोग विधेया: | अस्मास्िखु तेषां मध्ये न कब्िद्पि विरचितः । अतो- 
5स्सजन्म निरर्थकसिव जातमिति वारंवारं शोचतां वचनममिनीयाह--- 

न ध्यातं पदसीश्थरस्य विधिवत्संसारविच्छित्तये 
स्वगेद्वास्कवादपाटनपडुचैमा5पि नोपाजितः । 

तारीपीनप्योधरोसुयुगुरू स्वप्ेडपि वालिद्वितं 
मातुः केवलछमेच योचनवनच्छेदे कुठारा बयम्॥ ४५॥ 

न ध्यातमिति । संसारविच्छित्तये संसारोच्छेदार्यमू । मोक्षग्राप्यर्थमितवय:ः । 
ईश्वरत॒ शंभों: । 'स्थेशभास-! इल्मादिना वरच् । पदम् । पादारविन्दयुगल- 
मिल्र्थ: । विधिवत विध्यईम्। यथाशाल्मिलर्थ: । 'तद्हमः इति बतिप्रत्ययः । 
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न ध्यात॑ एकाग्रचित्ततया न ध्यानविषयीक्षतम् ) यतः 'शेभुपादाम्दुजध्यान सा- 

क्षान्मोक्षेकसाधनमः इत्यनेऋपुराणेतिहासतंहितावचने: साक्षान्मोक्षसाधनतया 
विधेयमिल्यमिद्ित शैभुपद्ध्यान॑ न विहितम्, अतखत्साध्यमोक्षपुरुषार्थों न संपा- 
दित इति भाव: । तथा धर्मोथोसंपादनानुशोचर्च कथयन्ति । अच “अथातो 
धर्मेजिशसा' इत्युपक्ममाणः सूत्रहनन्महर्षिः घर्मस्य प्राधान्येन खतःत्तिद्धं पुरु- 
पार्थत् मनन््यते । फर्ल ल्ानुपत्षिकम् ! असम पुनः साक्षात्परम्परथा च खगापब- 
गेपुरुषार्धद्यसाधनतया सुखहेतों चन्दने सुखवदौपचारिक मन्यते। तन्न च द्वि- 
तोय॑ पक्षमाश्रिद्याइ--खर्गेति । अन्न खगेशव्दो5पवर्गस्माप्युपलक्षकः । तथा च 
खगपवर्गद्वारयोः कवाटयोः पाटने विदलने पहु: समर्थ: । खगापवर्गेसाधक 
इत्यर्धः । धर्म: ज्योतिशेमादिरपि नोपाजितः न संपादित: । यतः 'ज्योतिशेमेन 
खगेकामो यजेत' 'धर्मौत्सुख च! 'ज्षानान्मोक्षमवाप्नुयात” इल्मादिश्रुतिस्प्रतिभि 
पुरुषा्द्यसाधकत्वेन अवश्यमनुठ्ठेय इति बोखितो घर्मोडपि नानुष्टितः । अतस्त- 
त्साध्यपुरुपार्थद्रयमपि न तिद्धमिति भावः । अन्न देहलीदीपन्यायेन खगीपवर्गसा- 
धकलकंवन धर्म किंचिदतिशर्य द्रोतयति । ततो न पोनरुक्त्यमिलनुसंधेयम् । 

तथा नारीणां पीनो पीवरी पयोवरी स्तनों तयोः उरु इुर्भरें यद्युगलम् | पीवर- 
इुमेरकुचकुम्भयुगमित्यथ; । यद्वा पयोधरयोटवोश्व युगलम्। पयोधरयुगुलमूर- 
युगुलं चेलर्थः । तत्खप्रेषपि खप्नावस्थायामृषि | किम्ुत जाअदाबवस्थायामिति 
भाव: । नाछिद्वितं नाश्लिष्म् । 'संसारे पटलान्ततोयतरले सार यदेक परे य- 
स्थायं॑ च समग्र एप विपयम्रामप्रपन्नो जनः । तत्सोर्य॑ परतत्त्ववेदनमहानन्दो 
पं मन्दधीः को वा निन्दति सक्ष्ममन्भथकलावेचित्यमूडो जनः ॥इल्मादिकास- 

शाल्नोत्त्या कामपुरुपार्थल्लाप्युपादियलात्तन्रिष्पादकत्वेबाभिमतममनाकुचकुम्भा- 
लिज्ननाधरजुम्बनादि किसपि न कृतम। अतसनिष्पादकामपुरुपार्थोडपि न समर्थित 
इति भाव: । अयमेव भाव उत्तरपयद्येज्प्यजुसं पेय: । अत्र वाह्मसुरते पयोधरालि- 
इने सुरतभ्रयोज्यभाम्यकरणे डोलायितमन्धे (१) ऊस्युयछालिज्ञनमिति विवेकः । 

अत्र वात्थायनीयाः-- वाह्ममाभ्यन्तरं चेति द्विविष रतमुच्यते । तत्राय॑-चुम्ब- 

नाश्ठेषनखदन्तक्षतादिकम। द्वितीय सुरतं साक्षान्रानाकरणकल्पितम् ॥ इति। कि: 

ठु केवर्ू अलन्तं सातुः जनन्या यौवन तारुण्ये एवं चने पुष्पितोय्ानं तख् छेदे 

विदारणे बर्य कुठारा: परशव एवं । योवनस्थ पुत्रोत्पत््यवधिकलात्तदुच्छे- 

दनसाधनभूता एवं, नत्वथीन्तरताधकाः । अतो निरथंकमेवास्मजन्मेति 

भावः ॥ 

नास्यस्ता प्रतिवादिवृुन्द्दमनी विद्या विचीततोचिता 

खड्डाग्रेः करिकुस्मपीठद्लनैनाक न भीत यशः । 

कान््ताकोमरूपछ॒वाधररसः पीतो न चन्द्रोदये 

तारुण्यं गतसेव निष्फलमहो शून्यालूये दीपवत् ॥ ४६ ॥ 
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नेति | दम्पते भज्यतेड्नयेति दमनी भश्ननी । प्रतिवादिद्वत्दानां प्रतिमटनि*् 

बहानां दमनी ! अथवा गतिवादिनां वृन्दानि दूमयतीति तथोक्ता | संग्रदायश्लुदध- 
देशिकाचार्यशिक्षानिवन्धनिष्कृथ्कतैप्रयुक्ततीयोतिशयवर्तमानशरतिवादिपाण्डिल- 
गवेनिवोणसमर्थत्यर्थः । 'इत्मल्युटो वहुरूम! इति उमयन्नापि कर्मकतैरि ल्युद् । 

वित््वात् डीप्। तथा विनीतानां साधूनां उचिता । सहृदयहद्याह्मदिनी- 

सर्थः । यद्वा विनीतानां विनयविधेयलादिगुणोपेतानाम्। शिक्षितानामिति या- 

वत् । उचिता अभ्यासाही । 'अस्यासेधप्युचितं न्याव्यम! इसमरः। विद्या वेद्- 
शात्रपुराणादिहपा । नाम्यस्ता नाभ्यासविपयीक्षता | सम्यकू न परिशीलितेति 

यावत्। अधीतापि विद्या सम्यक्परिशीलनाभावे फलवद्थोववो धापयंवसायित्वाद- 
नधीतग्रायैव भवतीति भयात्। 'आइत्तिरसकदुपदेशात” इति न्यायेनैतत्परिशील- 
नख कल्पोक्तेश्व सर्वेधा परिशीलनयैत प्रथमतः अनघीतैव चेत् न तत्र प्रत्युत्तराव- 
काश: । एवं व्यवस्थायां सल्याम् विद्या नाम नरस्स रूपमधिके-! इत्यादिवचनेन 
कीतिप्रतिष्ाविज्ञानादिफलसाथनतया अध्ययनपूर्वकमभ्यसनीयेति बोधिता विद्या- 

नाभ्यस्ता नाथीता व् । ततः तत्साध्यफलजञातमपि न संग्रहीतमिति भावः | 
तथा करिकुम्भाः पीअनीव तेपां दलनेः विदारकै:। अथवा करिकुम्भपीठानि दुलय- 
न्तीति तथोक्तानि तैः | शत्रुसेनासंरम्भविजुम्ममाणकरिकुम्भस्थल्पाटननिराधाद- 
पाटवैरिदर्थ:। “दल विद्लने” इति धातोः पूर्ववह्थुद्ध। खर्गग्रे: | यञ्यः कीर्ति: । नाक 

खरगम् | खर्गान्तरिक्षयोनाक/ इत्ममरः । न नीत॑ न प्रापितम्। क्षत्रधमेंग लो- 
कान्तर/छाधनीयकीर्तिरपि न संपादितेलर्थ:। यथा लोके प्रासादायुन्नतस्थान॑ प्राप- 
णीये बसु वेणुद॒ण्डआ्रादिना प्रापयन्ति तद्गदिति ध्वनिः। अथवा खक्ाग्रेः खड- 
धारामिः । साथनेः यानि करिकुम्भपीठानां दलनानि विदारणानि तै्दत॒मिः । शतरु- 

' सेनादन्तिनिवहासंतुद्सज्नअहारैरितर्थ: । यशः नाक न नीतम् । 'कीतिं खरगफ- 

ले आहुरासंसारे विपश्चित:” इत्यादिवचनेः खसाधनत्वेन निवेदितापि कीर्तिने सं- 
पादिता । ततस्त्साध्यफलछाभो न जात इति भावः | भत्र क्षितितल्े (किं जन्म 
कीति विना! इति वचनाजन्मसाफल्यायंम् । कीर्ति: एथझुख्यत्वेन संपादनीयल्लादा- 
नुपत्निकफलत्वात्साधनान्तरलात्खगमावसाधकत्वाच 'खर्गद्वारकवाटपाटनपदुम- 

मोंडपि नोपार्जितः” इत्नेन न पौनरुत्त्यमिल्ववगन्तव्यम्र । नाक न नीत॑ यदाः! 
इत्र 'नीवह्मोने! इति वचनाद्विकरमेक्रान्नयतेः कर्मणि क्तः:। अतएवं यशसः प्रथ- 
मान्तस्तर प्रधानकर्मल् अन्यत्न “अकथितं च! इति । भ्रधानकर्मण्याख्येये छादी- 
नाहुह्िकर्मणाम् । भप्रधाने दुह्मादीनां प्यन्ते कतुअ करमेंण: ॥? इति वचनात् | तथा 

चन्द्रोदये चन्द्रोदयसमये कान््तायाः प्रियतमायाः कोमलो झदुलो यः पढ़वाधरः 
किसल्यकल्पापरोठः तस्म रसः । अवरामसतमित्यर्थ' । न पीतः नाखादितः । 
्तिक्तादी चाम्ते चेव नियौप्ते पारदे ध्वनों । रसः? इति झद्दाणैवः । 'पहवाधर- 
सुघा पीता' इति पाठे घ्शेषर्य:। अतो व तृतीयपुरुषाथों5पि संपादित इति भावः । 



'३. बैराग्यशतकम् | १४३ 

तस्स्थोद्दीपनविभावश्व चन्द्र्त शख्ाररसनिमित्तकारणल्वात्तदुद्योक्तिः ।त्तदुत्त 
+अ्ारतिलके--“मल्यानिल्चन्द्रायासटस्थाः परिकीर्तिता:! इति । अतः तार- 
प्यं योवन झत्याल्ये निर्जेनगेह़े दीपेन तुल्य॑ दीपवत् । 'तेन तुल्ये किया चेह्- 
तिः इति वर्तिप्रत्यय: । निष्फर्ू निरर्थक््रेव गतम् । यथा झून्यशहददीपत 
कस्यविदप्यजुपयोगान्रिरर्थकत्द तथा तारुण्ययञपि कस्चिद्प्यर्थशासाधकत्वा- 
भिरथंकत्वमित्र्थ: । अहो इत्याश्वर्य विषादे वा | तद्धितगतेयमुपमा 0 

विद्या नाधिगता कलरड्डरहिता वित्त च नोपाजितं 
शुश्रूषापि समाहितेन मनसा पिच्ोन संपादिता । 

आलोलायतलोचना$ प्रियतमाः स्प्ेषपि नालिद्विताः 
कालो5र्य परपिण्डलोहुपतया काफैरिव प्रेयेते ॥ ४७ ॥ 

विद्येति । कलड्डरहिता निष्कलड्टा । सप्रमाणेल्यर्थ: | विया नाधिगता नाभ्यसता । 
नाधीतेति यावत् । 'नाभ्यस्ता पतिवादिदुन्द्दमनी- इत्यन्न उक्तभाव एवात्राजुसे- 

घेयः । वित्त द्ागभोगपर्याप्त धन च नोपाजितस । ् यस्यासि वित्ते स-नरः कुलीनः 
-स पण्डित्ः सःश्रुतवान्गुणक्षः ।:स-एवं वक्ता-स च दशनीयः सर्वे गुणाः काश" 
जमाश्रयन्ते- 0 इत्युक्तेः, घनमाजय काकुत्स्थ- धनमूछमिदं - जगत् -। अन्तर 
नामिजानामि-निधेनस्य झतस्थ चः॥? इत्यादिवचनेन च वहुफठसाधनतया अजै- 
नीयमित्युपदिष्ट वित्त नार्जितम् । ततः तत्साध्यफलमपि न साधितमिति सावः । 
नतु 'अथोनामजने दुःखमर्जितानां च रक्षणे । रक्षितानां व्यये दुःख घिगयों 
डुःखभाजनम् ॥' इति निषेधोक्तेः कर्थ तदुपाजेनामावानुशोचनमिति चेत् , स्म् । 
तस्थाप्यवहिताविसंवाबरहिकामुष्यिकफलजनकत्वेनाभ्यहितत्वात्पुरुषार्थप ये बसा- 
नाश न दोष इंति सन्तव्यम[[तथा ससाहितेन सावधानेन। प्सन्ेनेति यावत्] मनसा । 
अन्त/करणशझुद्धिपूवक नियमादिति भाव: ! पिन्नो; । मातापित्रोरित्यर्थः । 'माता- 
पितरी पितरो” इसमरश पिता मात्रा इत्येकशेषः। झुश्रूषा परिचयी। सेचेति यावत्। 
“ुश्मूषा भोतुमिच्छायां परिचर्याप्रधानयो:' इति विश्वः । न संपादिता न कृता । 
“मातापितृसमं-दैव॑ सर्वेषां नहि विद्यते । तस्मात्समर्चेयेन्रित्य॑ पितरो देवरू- 
पिणो 0” इल्ादिवचने: परमेश्वराराधनकल्पतया चहुफलूदायकत्वेन कर्तन्येति 
बोधिता पितृसेवा न छता, ततस्त्साध्यफलमपि न संपादितमिति भाव: । 
आलोके चच्चछे तरले आयते कणीन्तविश्रान्ते च लोचने यासां ताः | जयन्मो- 
इननयनविलासवल्य इत्यर्थः । प्रियतमाः अलयन्तमनोविनोद्कारिण्यः । सेभोग- 

योग्या: समानुरागिष्यस्तरुण्य इत्यथ; । अन्यथा रसासासग्रसज्ञत् । खप्नेडपि 
नालिज्विताः | एतेनालन्तमिथ्याभूतसप्ालिज्लनाबभावानुशोचनेन जाग्रहशायां त- 
स्वालन्तासंमावितत्वे सूच्यते । ननु कामनिष्पत्त्यर्थमज्ञननालिज्ञनाधरचुम्बनादि- 
कमावदयकम् । तत्र पूर्वेछ्ोकेड्थरचुम्वनमुक्तम् । किंतु पूवेतरछोकोक्ता- 
मेवालिझ्नन॑ पुनरत्राय्युक्तम्, अतः पौनरुत्त्यदोषः असक्त इति चेतन । 
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सत्र कतिपयालिब्ननाभावमात्रानुशोचनम् । भत्र हु सवोक्षनालिक्िनाभावाजुशो- 

चनमिति न दोषप्रसक्तिरिति वेद्तिव्यम् । किंत्वय॑ परिवर्तमानः कालः काकेः 
चलिभुग्भिरिव । अस्मामिरिति शेष: ! परपिण्डेपु परान्रेप लोलपतया' लाल्स- 
तया | सावमानपरपिण्डादनकुक्षिभरितयेल्यर्थः । ग्रेयत्ते याप्यते । न ल्थसा- 
घकतयेति भावः । 'परान्नः परपिण्डादः इत्यमरः । अपूर्वादीरयतेः कर्मणि 
लद्ट! । एतत्सवं कालविछसितमेवेति तालर्यम्। यद्यप्यत्र वेराग्यप्रकरणे ध्मौ- 
थपिवृद्यश्रूपावियायशोमियमानां यथाकर्थचित्पुरुपार्थोप्योगितया तदभावातु* 

शोचनं वक्ुु युक्त नत्वज्ननालिद्ञनादिसंमोगाभावानुशोचनम्, तद॒पि श्लोकम्र- 
येण त्रिवारशुव्यथ कथमितुमल्न्तायुक्तम । ननु विद्याध्ययनाभावे द्विवाराजु- 
शोचन न यु'्तमिति चेत्, न। तस्त्रा उपादेयत्वेन शतकृत्वस्तदभावानुशोच- 
नेध्प्यनौचिद्याभावात् । अन्यस्॒त्वनुपादियत्वादेतदनुशोचनमलुचितमिव प्रति- 
साति। तथापि तस्थापि पुरुपार्थमध्यपरिगणनया संपातापातत्वात्, प्रसूति- 
भाजो विश्वत्म स्रीपुंसाभ्यामेव निष्प्नचात्, कामस्य पुरुषार्थत्वेन व पिन्नणै- 
विमोचनहेतुभूततया चेद्शशास्र्स महापुरुपप्रणीतत्वात “थर्माविरुद्ो भूतेषु 
फामो$स्मि भतरपभ” इति भगवद्गचनात्तद्विरुद्वस्थैवाजुपादेयत्वात्, अत्र ठु 
तदविरुड्वस्येतत्कामस विवक्षितत्वेनोपादेयलाच तदेवानुशोचितुमुचितम् । 
यद्वा छोके तावदुत्तमवस्ल्रलामे अधमवस्त्रपेक्षा तस्याप्यलाम तदनुशोचन 
आयशः अतिद्ध यथा पिप्रासितस्थालब्धशर्करापानकस्पारनालापैक्षायां तदला- 
मेश्छुशोचन उद्यत्कालविप्रलच्धस्याधिगतपरमाथोनामपेक्षायां तदलामे5नुशो- 
चनमुचितमेव । अत एवं छोकत्रयेषपि ग्रतिश्लोक॑ पूर्वार्थे उत्तममध्यममभेदेन 
पक्षद्दयाभावाुशोचनमुक्त्ता अधमत्वातिशयेन तृतीयपक्षे तद्भावानुशोचन- 

.. मुक्तमित्यवगन्तव्यम् ॥ 

अथ कालकलनाविपाकव चनमाहं--- 

वर्य येस्यो जाताश्रिस्परिचिता एव खलु ते 
सम॑ येः संबृद्धाः स्वृतिविषयता तेडपि गमिताः । 

इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमासन्नपतना 
गतास्त॒ुल्यावस्थां सिकतिलनदीतीरतरुमसिः ॥ ४८ ॥ 

वयमिति । वय॑ येभ्यो मातापितृभ्यो जाता उत्न्नाः ते चिर॒परिचिता एव 
चिरकालपरिचयवन्त एवं नष्ट एवेल्यर्थ: । खलुशब्दोच्त्र मिश्वये वाद्या्कारे वा। 6 लक] क, तथा येजनः समे संदृद्धाः सम्यस्बृद्धिं गताः । 'संदत्ता:? इति पाठे प्राइता इत्यर्थः । 
तेअपि स्वृतिविपयता स्मरणगरोचरत्व॑ गमिता: आपिताः । कालेनेति शेषः । तेडपि 
नशा इस: । गरेय्य॑न्तात्कर्मणि क्षः । 'गतिवुद्धि-? इत्यादिना अभिकतुः कर्मगि 
“जन्ते कर्तुश्च कर्मेणः” इति वचनात् । अथवा गमिताः गता इब्य्थः । खायें 
णिचि रामो राज्यमकारयत्' इतिवत् । हदानों वार्षकावस्थायामेते वर प्रतिदिवर्स 
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प्त्यहम्। यथार्थेडव्ययीभाव: । आासन्न समीपवरर्ति पतन निधन येषां ते तथोक्ताः। 
जतएव सिकतारिसिन्नस्तीति तिकतिलं सेकतप्रायम् | दिशे लविलचौ चा इसनेन 
ततस्तस्मिनिलयर् इल्चूप्र्ययः । यन्नदीतीरं नदीतटप्रदेशः तत्न ये तरवः वृक्षा: 
तः तुल्यावर्स्था गताः समद्शां भाप्ताः स्मः । क्षिप्रमेच यास्पाम इत्सर्थ: | एतत्सव 
कालकृतमेव, अन्यथा कथमन्यस्येह्क्सामथ्येमिति भावः | अन्न तरह्भन्नवा- 
धातेः तिकतापनयेइविलम्वेन तरूणां निर्मूलोन्मूलः | तदयोतनाव नदीतीरस 
सिकतिलपिशेषणप् । 'क्ी शर्करा शर्करिलः शारकरः शर्केरावति । देश एबादि- 
मावेवसुन्नेया:- सिकतावति ॥! इस्मरः । शिखरिणी ॥ 

अथ आपिनां विचायेमाणे लेशस्राप्यवकाशों नालीयाह-- 
आयुर्वेषेशत् नृणां परिमितं राज तदभे गर्त॑ 

तस्थाधेस्य परस्य चार्धमपरं वालत्वचुद्धत्वयोः । 
तेपां याधिवियोगडुःखसहितं सेचादिमिनीयते 

जीबे चारितरड्डचश्चछतरे सौझू्य कुतः प्राणिनाम ॥ ४९॥ * 
आयुरिति । हणां मत्योनाँ आयु: जीवितावधिकालो वर्षशर्त झतसंवत्सरा- 

त्मक॑ परिमित॑ कृप्तम । मह्मणेति शेपः । “विंशत्यादाः सदैकत्वे सवीः संख्येय- 
संख्ययो:” इसमरः । तदर्थ तस्थ॒ वर्षशतस्पार्ध पत्चाशद्वत्सरात्मकं रात्री गतम्। 
इन्द्रियव्यापारोपरमरूपनिद्वावस्थया गलितं भवतीत्यर्थ: । परस्य तस्य जागरुकेण 
बर्तमानस्य अधेस् पय्चाशद्वत्सरात्मकस् अपरं थन्यद्घ पश्चविंशतिसंचत्सरात्मक 
बालत्वश्द्धतवयोः गतम् । अज्ञनाशक्तल्वावस्थाविषयतया नष्ठटमिल्यर्थः । द्वादश- 

संव॒त्सरात्मकमेकमर्ध वालत्वे, अन्यदृद्धत्व इति विवेकः । शेष॑ पश्चविंशतिसंव- 
त्सरात्मकमेतदवशिष्ट्ध व्याधिप्तिः रोगेः वियोगडुःखैः पुश्नकलत्नादिविरहप्रयु- 
क्तहुःखे: सहित सत् सेवादिभिः खजीवनार्थ वित्तवत्परित्वयोदिकष्टकर्ममिः 
नीयते अतिवाह्मते | अतः वारितरज्नचश्चच्तरे अतिचशले | क्षणिक इसर्थः । 
जीचे जीवने प्राणिनां साझु्य सुख कुतः । न कुतोडपीसर्थ: । उक्तरीलत्या बिचा- 
यमाणे सुखलेशस्थाप्यनवकाशादिति सावः । शादूलूविक्रीडितम् ॥ 

अथ कालत्रयवुषततवाल्यायवस्थाक्रमेणः सत्येः सर्वोपि प्रियत इत्युप- 
सेंहरति--- 

छ्वर्ण वालो भृत्वा क्षणमपि युवा कामरसिकः 
क्षण वित्तेहीनः क्षणमपि च संपूर्णेविभवः । 

जराजीणरकैनेट इध चलीमण्डिततलु- 
नर संसारान्ते विशति यमधानीयवनिकास् ॥ ५० ॥ « 

क्षणमिति । क्षण क्षणमात्रम् । रैपत्कालमिल्यवः । अल्न्तसंयोगे द्वितीया । 
बाकः शिशुः भूत्वा तथा क्षणमपरि कामेन सन््मथेत र॒त्तिकः श्टक्ञारससामिनिविष्ट: । 
यद्दा काम्यन्ते अभिरष्यन्त इति कासाः कामिनीसंभोगादिविषयाः तेष्ठु रपिकः 
अचुरागवान्, युवा तरुणथ्ष भूत्वा। तथा क्षण वित्तहीनः निर्धेनो भूला । क्षणसपि 
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च संपूर्णविभवः परियूर्णवनश्व भूत्वा । अथरविभवा अपि' इति घनपर्यावेष्व- 
मरः । तथा क्षण जरया जीणें; शिग्रिड: । विश्िछ्संधिवन्वरिति यादत्। 
मद्रेदप्रक्षितः अतएवं वीमिः विश्वथचमेभव्ठीमिः मण्हिता भूषिता । चिहि- 
तति बाबत । 'मढि भूपणे! इति थातोंः कमेणि क्तः। तनुः भात्र यत्य तथोक्तो 

भूत्वा । नरः । स्वोष्पीखर्थ: | नदः तत्तद्वेपधारी वतेक इव । संसारत्त वात्य- 

दावनाबवस्थानुभवदुपसंसारकप्ठनाटकल नाव्यप्रवरतेकाउन्वरत्म चर अन््ते 

अवसाने । यमो धीयतेड्त्रेति यमथानी उंयमिनीनान्नी अमयुरी। करणाविद्व- 

रणयोश्व” इति ल्युद् । दित््वात् ढीप्। सा यवनिका अविसीरा तिरस्करिणीव 

तां विश्वति मृदों मव॒ति । अन्यत्र प्रविधे भवतीलर्थ:। प्रतिसीरा बवनिका 
इल्मरः । नवविश्येषणादि थोज्यानि । उपमालंकारः । शिल्वस्पीरत्तत् ॥ ह:)॥५ ््ष 

इति वराग्वश्तऋचयाख्याने काउमहिमाइुवर्णनं नाम पद्म दब्यकम्। 

& 

सथ यतिद्व॒पतिसंवादवर्णनम् । 

अथ इद कथित्कुतश्रिद्धाग्योदबादित्यंभूतकाल्वपमन्य ज्ञात्वा चेराग्याद्रदि 
यतिमवेव् तदा नेरपेद््यस्तृणमिव जगज्वालमाठोकयन्नवर्धीरितानुवर्त नेच्छुः राज्षा 
सह संवाद ऋतु शक्तुयात् नान्यथा | जतों निरकुश्नतयतिभावोज्वस्थ॑ उंभाव- 
नीय इति विवेहिनां ज्ञापयितु तत्संवादग्रकारमाह-- 

त्व॑ राजा चयमप्युपासितग्रुरुप्रशासिमानोन्नताः . 
व्यातस्त्व॑ विभवेयशांसि कवयो दिश्वु भ्रदन्चन्ति नः। 

इत्थे मानधनातिदुरमुभयोरप्यावयोरन्तरं 
यच्स््मासु पराद्युखो5सि चयमप्येकान्ततो निःस्पूहाः ॥५१॥ 

लम्िति। त्वम्। रक्बतीति राजा महोच्रत इसथे: । ववमपि उपासिताः खेविता 
गुरवः आचारयाः बया सा तथोक्ता। लआचार्यवान्युदुपो वेद' इति श्रुतेः । निरन्त- 
रुत्छेवातत्परेलर्थ: । यद्वा उपासिता गुह्पासनावशात, संपादिता गुरः श्रेष्ठ च॑ 

था अन्ना चेकाल्वगोचरबुद्धिविशेषग्रजत्तिः तवा योइमिमानः आग्रहः तेव उन्नताः 
दच्छृश्ा: | त्वं विभवें: वनसंपद्धि: ख्यात: सर्वत्र प्रचिद्ः। तथा कवयः विद्वांस: । ब्रा 
विवित्रप्रवन्धवचनरचनाचातुरीधुरीणगप्रतिभारंपत्ता: कववयितार: नः अस्मार्क व- 
शांति द्वीर्तीः दिल्लु दिगन्तराजेयु पतन्वन्ति दिस्तारयन्ति। एते महान्तः उंततपरि- 

चर्यीमिनन्दिताचार्यक्षणकटाक्षवब्बप्रज्ञिभिमावमानसमदोत्सवशादिनः हानविज्ञा- 
नसंपत्ना मोद्षसान्राज्यपद्चदात्तृपीद्धतत्ह्मपुरंदरा इतलानपि कीर्तयन्दीलर्यः । 
तस्ताद्वयम्रपि ख्वाता एवेति भाव: अतः इत्य॑ अनेन प्रकारेण लंच बहं च जवां 
तयोः । लिदादीनि सर्वेनिल्म्! इत्येकशेपः । उमयोरपि अन्तर तारतम्थ मानघ- 
नान््तरां जतिदूरं भलन्तविप्रद्न्म् | ले केवल घनदानू, वर्य ठुअज्ञामबुक्तामिमान- 
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धनवन्तः, अतसव चास्मा्क॑ च सुमेरुसर्पपयोरिव महदन्तरमित्यर्धः । अत- 
सस््वमस्मासु विषये परा््युखः अनादरपरोति यदि, तह वयमप्येकान्ततो निः- 
स्पृद्या निरपेक्षा: । अनाद्रपरा इत्सर्ध:। त्वयीति शेप:। अनादरे च्यवस्थाने 
संसारे नास्माकमन्न प्रयोजनमत्ति । तवास्माखादरबेत अस्माकमपि त्वस्या- 
द्रः । तद्शादत्र स्थासामः । अन्यथान्यत्न नमिष्याम इति भावः । अन्न 'त्व- 
राजा वर्य-! इत्युपकमे 'वयमप्येकान्ततो निःस््प॒ह्दा/ इत्युपसंहारे बहुबचन 
प्रयुज्य आवयोरिति ह्विचचनप्रयोगः कथमुपयुज्यत इति चेत्, सर्वेषां समुदा* 
यविवक्षया आत्मसंभावनायां वहुबचनप्रयोगेण वा युक्तत्वान्न कोडपि विरोध: । 
एवमुत्तरत्रापि द्श्व्यम् । शार्दूलविक्नीडितम ॥ 

उत्तमेवारथ भज्यन्तरेणाह--- 

अथाोनामीशिपे त्व॑ दयमपि च गिरामीइमहे यावद्थ 
शुरस्त्व॑ वादिद्पेव्युपशमनविधावक्षय पावव नः। 

सेवन्ते त्वां धनाढ्या मतिमरूहतये मामपि भ्रोतुकामा 
भध्यप्यास्था न ते चेत्वयि मम नितरामेच राजन्ननास्था ॥५श॥ 

अथानामिति । त्व॑ अथीनां धनानां ईशिपे ईश्वरो भवति | तथा वयमपि च॑ 
यावानर्थों यावदथ यावदलियेयं | यथा तथेत्यर्थ:ः। 'यावदवधारणे' इसव्य- 
यीभाव: । “अर्थष्मिधेयरेवस्तुप्रयोजननिश्ृत्तिप” इसमरः । गिरां शाल्वचनानोां 
इंद्महे । क्शेपशाल्रविभवाथीनां प्रभवाम इलयर्थः । 'विद्महे' इति पाठे गिरां या- 

बरदर्थम। अशेषचिशेपाधंमित्यर्थ: । विद्यदे जानीमहे । तथा ले शरः शीरयबान । 
रिपुद्लन इति शेषः । तथा नः अस्मा्क वादिदपव्युपशमविधो प्रतिवादिगवेनि- 
वीपणविधाने । 'विधिविधाने देवे चा इल्मरः । अक्षय अविनाशि पाटव सा- 
मथ्येम् । अस्तीति शेपः । त्वां घनाव्या धनखामिनः । “इभ्य आल्यो धनी खामी' 

इस्मरः । सेवन्ते भजन्ते । तद्विनाशाथ तदमिद्यर्थ चेति भावः । यद्दा 
धनाव्या धनाह्यत्वाभिलापिण:। राजसेवया घनउुपादनेच्छव इत्यर्थ: । तवां सेवन्ते । 
मामपि । अस्मानपीलथः । मतिमलदतये बुद्धिजा्यनिदृत्त्य्म् । 'यस्तु पर्येटते 
देशान्यस्तु सेचेत पण्डितानू। तस्प॒ विस्तारिता बुद्धिस्तैलविन्दुरिवाम्भसि ॥* इति 
बचनादिति भाव: । यद्दा मतिमलानि रागद्वेपादयः तेपां हतये पक्षालनार्थमू | 
बुद्धिशुद्धिद्वारा ज्ञानावाष्यर्थमिल्वर्थः । श्रीतु कामोडमिलापो येपां ते श्रोतुकामाः 
झुश्नूपवः । गुरुमुखाच्छोतव्यम्'इति न्यायेनास्मन्मुखाच्छात्रार्थश्रवणेच्छवः । 'गु- 
सशुश्रूपया विद्या' इत्युपदेदायचनविश्वासवन्तः दिष्या इस्र्थः | सेवन्त इति से- 
बनन््चः । हुं काममनसोरपि'इति तुमुनो मकारलोपः । अतः हे राजनू , ते मय्यपि 
आख्ा न चेत् अजनादरो यदि, तदा मम॒ लख्यपि नितरां अलन्तम् । अव्ययादा- 

म्प्र्ययः । अनास्या । निरपेक्षत्वादिति भावः । किंत्वेपो5ह गतो 5स्मि । अन्यत्र ग- 
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मिष्यामीलर्थ: । वर्तमानसामीप्ये वर्तमानप्रययः | ख निरछुशलयोतनाओर्थ 
एतच्छब्द्प्रयोगः । पूर्वछोको'्तमाव एवात्राप्यनुसंघेयः । सग्घरा ॥ 

अथ कथमन्यत्र गमिष्यसील्याशड्ञायामस्माक॑ निल्यसंतुष्टान्तःकरणत्वान्न किं- 
चिद्पि कच्छूमिद्याह--- * 

वयमिद् परितुश्ठ वल्करैस्त्व दुकूलैः 
सम इच परितोपो निर्विशेषो. विशेषः। 

स तु भवतु द्रिद्रो यस्य तृप्णा विशाला 
मनसि च परित॒ुण्टे को5र्थवान््को द्रिद्रः ॥ ५३ ॥ 

बयमिंति । हें राजन्ू, वयमिहेदानी वल्कलः दारुत्वईनिर्मितचीवरेः परि- 

तुष्टः संतुष्टः । त॑ दुकूलेः क्षौमेः । विचित्रचीनाम्पररित्यर्थ: । परितुष्ट इति 
वचनविपरिणामेन संवन्धः । परितोषः संतोष: अस्मा्कं तव सम इव तुल्य 
एवं । इबशब्दो5त्रावधारणार्थकः । विशेषः अन्यतरोत्कर्ष्तु निर्विशेषो विशेष- 
रहितः । मामकतावकपरितोषयोरन्तरं न किंचिदृप्यस्तीत्यर्थ: । 'सम इच परि- 
तोपो जायते को विशेषः” इति वा पाठः । किं तु यस्थ॒पुंसः तृष्णा धनटिप्सा 
विशाला अद्यायता स पुमान् द्रिद्रोइकिंचनों भवतु । नान्य इल्यर्थः। संभा- 
बनायां लोद । कथमेतदिद्याशइथोक्तमर्थमर्थोन्तरन्यासेन द्ृढयति--मनसि च 
परितुष्टे येनकेनवित्संतु्टे सति कः पुमानर्थवान् द्वव्यसंपन्नः, कश्व वा द्रिद्रः 
द्रव्यदीन: । न को5पीत्यर्थ: । मनःपरितोषे छाभाठाभयोरकिंचित्करल्रादिति 
भावः । अतो न किंचिदष्यस्माक कृच्छमिति वेदितव्यम् । मालिनीवृत्तम् ॥ 

तथापि शरीरयात्राया अन्यथासंभाव्यमानत्वान्न दुजेनाविनय॑ सोह शक्तो- 
* मीद्याह-- 

फलमलमशनाय स्वादु पानाय तोर्य 
क्षितिरपि शयनार्थें चाससे वल्कर्ू च। 

नवधनमधुपानप्रान्तसरचेन्द्रियाणा- 
मविनयमलुमस्तु नोत्सहे दुजनानाम ॥ ५४ ॥ 

फलुमिति । फल अशनाय भोंजनाय । श्षुत्रिवारणार्थमिल्लर्थ। । अर पर्या- 
पम् | अलमिति पर्याध्यर्थभ्रहणात् 'नसःखस्ति-” इत्यादिना चतुर्थी | एवमु- 
त्तरत्रापि द्रष्व्यम् | तथा खादु मधुरम् । 'त्रिष्िष्टे खादु मधुरे' इत्यमरः । 
तोय॑ उद॒क॑ पानाय | तृष्णोपशान्त्र्थमित्यर्थ:। अछमू । तथा क्षितिरपि 
शयनार्थ संवेशनाय अल्मू | तथा वल्कर्ू च वाससे आच्छादनाथ अल्म् 
अतः नव॑ सबः्संभावित॑ यद्धन॑ तदेव मधुपानं मद्रपानं तेन आन्तावि 
अमार्गवर्तीनि स्वोणीन्द्रियाणि येषां तेषां धनमधुपानस चित्तविकाराविवेका- 
दिकारित्वेन यथाकर्थ॑चिद्विवेकलेशसंभवे तन्रिवृत्तिधनविशेषणम् । अतखख 

कक इजैनानां दुमौरगशालिनां अविनय॑ दुर्विययममू । अनाद्रमिति यावव, 
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अनुगन्तु अद्लीकर्तु नोत्सहे न रुष्यामि । सति गद्यस्तरे किसर्थ सोट्व्यमिति 
भाव: । जृत्तं पूर्दत् ॥ 

एनमेवार्थ भगमन्तरेणाह--- 

अशीमहि वर्य मिक्षामाशावास्रों चसीमहि । 
शर्सीमहि महीपूृष्ठे कुवीमहि क्रिसीश्वरेः ॥ ५५॥ 

अशीमहीति | वर्य मिक्षां सिक्षात्रमशीमहि भोक्ष्याम: । 'अश भोजने! इसस्सा- 
द्धातोलिंए । आत्मनेपदोत्तमपुरुषवबहुचचनम् । एवमुत्तरत्रापि द्रछव्यमू । तथा 
आशा दिश एवं वासो वसीमहि आच्छादयिप्यामः । दिगम्बरा भविष्याम 
इस्सर; । महीएए्टे भूतले शयीमहि खप्सामः । अतः ईश्वरैः राजमिः कि कुबी- 
महि कि करिप्यामः । न क्षिमपीलयः । घशरीरयात्राया: अन्यथैवसंभाव्यमान- 
लादिति भावः । इत्ये झ्ितित्वमेव त्रद्मनिष्ययतिरुक्षणम् | तदुक्ते महाभारते 
उद्योगपर्वेणि धृतराष्ट्र प्रति सनत्सुजातेन--येन केनचिदाच्छतो येन केमचिदा- 
शितः । यन्र.कछ्रनझायी. स्थात्ते देवा आाहाणं. विहु; .॥' इति । उत्ते व श्ीमद्भा- 
गवते--चीराणि' कि. पथि. न सन्ति दिशन्ति मिक्षां नो बाहिपाः परदइतः 
सरितोष्प्यशष्यन् । रुद्धा गृह: किमजितोबवति नोपपन्नान्कस्माहुजन्ति यतयों 
घनदुर्मदान्धान् ॥' इति | तथा चोक्ते शिवगीतावयाम---संवीतो येन-केनाश्रन्भक्ष्य 
चाभध्ष्यमेच वा ।-शयानो यत्र कुत्रापि सवोत्मा मुच्यतेषन्र सः 0! इति। अनुष्टप्॥ 

अथ खस्प राजदशनायोग्यतायाः प्रकटनापदेशेन ते निनद्ति-- 

न नटा न विदा न गायका 
न च सम्पेतरवादुध्धवः । 

उपभमीक्षितुमत्र के बर्य 
स्तनभारानमिता न योपितः ॥ ५६॥ 

नेति | बय नठाः विविधवेपधारिणो विचित्रनाव्यनिषुणा न। न भवास इलर्थः । 
चेन नयनानन्दो भवेदिति भावः । विटा एकविया नायकाशुकूलनचतुरा: न भ« 

घाम: । यैन तत्तन्नायिकानुकूल्य प्रयोजन सिच्येदिति भाव। । तदुक्तमरूकारशाल्रे-- 
'नायकानां नायिकाहुकूलने सहायाः पीठमदविटचेटविदूषकादयः” इति । तछ- 

क्षण व तत्रेव--किंचिदूनः पीठमर्द एकविद्यो विटः सुघतः । संघानकुशलश्रेटो 
हास्यग्रायो विदूषकः ॥ इति। गायन्तीति गायकाः सेगीतकुशछा: तेन सवासः । 

येन भ्रवणानन्दो भवेदिति भावः । सभायां साथवः सभ्याः । ततन्र साधु! इति 

यत्रल्यः । तेभ्य इतरे ये वा अशिष्गर्गाछापाः साधारणजन मनो विनो दमा न्रपर्य व « 

सायिनः। न तु शास्नसंवादिन इलयथे:। यद्वा सभ्या विद्वांसः, तदितरे साधारणजना: 

तेपां वादासतद्वदनयोग्यवाक्यानि तर्वित्ता: चुबवः | ह्कारिण इलर्थ। न 
भवाम इस्मर्थः। येन मनोविनोदो भवतीति भावः। 'तिन-वित्तश्ुब्रुप्वणपी' इति। 
चुजुणतलयः । तथा सनभारेः कुचकुम्ममरैः आनमिताः ईपन्नपम्राज्षयः योवितो- 
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इपि न भवामः येन संरम्मसंभोगोत्सुक्य भवेदिति सावः । अतो नृ्प राजान॑ ई- 
क्षितुं द्रए्ठम् अन्न नठादिषु बय के । न केचिदिल्र्थ:। एतेपामन्यतरत्वे योग्यता 
स्यादिति भाव: । एतेनासभ्यानामेवावकाशग्रदः, नतु सभ्यानामिति तृपस्स निन््दा 
गम्यते। उप वीक्षितुम! इति पाठे हे हृपेल्ामचणम्। लामिति रोष: । अन्यदुक्ता- 
भैप्त.। वैतालीयाब्यमपैसमगजत्तम--पड्धिपमे5ड समे कलात्ताश्व समे स्युनों निर- 
न्तरः । न समात्रपराधिता कला वैतालीयेडन्ते रलो गुदः ॥! इति रक्षणात् ॥ 

निन्दामेव चतुर्मिः प्रप्धयति--- 

विपुलहृद्रीयेशरेतज्ञगज्नित पुरा 
विध्वतमपरेद॑त्त चान्यैविजित्य तृण यथा। 

इह हि भुवनान्यन्ये धीराश्तुदेश सुझते 
कतिपयपुरस्वास्थे पुंसां क एप मदज्वरः ॥ ५७ | 

विपुलेति । पुरा पूर्वकाले विपुलहदयेः महामानसेः । उदारबुद्धिमिरिलवथीः । 
इशैः हरिश्वन्द्रादिसावेभोमः एतत् परिदृस्यमानं जगत् भूमण्डलं जनित॑ उत्पादि- 
तम् । समग्रधमोचरणेन संस्थापितमिल्यर्थ: | तथापरेः थ्यातिप्रद्तिमिरीशरेः 
विधृतं विशेषेष धृतम्। सम्यक्परिपालितमित्यर्थ: । तथान्यैः बलिप्रमतिमिः 
विजिद्य झत्रुबयेन खबर छला तृर्ण यथा तृणमिव दत्त अर्थिसात्कृतम् | एते- 
नैतेषां महादाय सूच्यते । इह हि इदानीमपि अन्ये धीराः थेयशालिनः । चतुर्द- 
शभुवनानि भूरादिचतुर्देशविश्पानि भुनज्नते अनुभवन्ति । ताहक्सामर्थ्य॑संपन्ना- 
सिष्ठन्तीस्वर्थः । 'भुज पालनाभ्यवहार॒यो” इति घातोः छट्ग | 'भुजोइनवने! 
इत्यात्मनेपदम् । अतः कतिपयानि च तामि पुराणि च तेषाम्। द्वित्राणां प्रश्न 

षाषां वा पुराणामित्य्थः । खाम्ये आधिपत्ये सति पुंसामेष परिदश्यमानो मदों 
दर एवं ज्वरः संनिपातज्वरः बुद्धिश्नरशहेतुत्वात्ू कः । किमर्थमित्यथ; | अतः 
पुरातनमहाराजचरितानुस्मरणाह्लजितव्यम्, नतृन्मत्तेव सवितव्यमिति भावः । 
हरिणीइत्तम् ॥ 

अभुक्तायां यय्यां क्षणमपि न जात॑ नुपशतै- 
भुवस्तस्या लाभे क इच वहुमानः क्षितिभ्रताम। 

तद्शस्पाप्यंशं तद्वयवलेशेउपि पतयो 
विषादे क्तेव्ये विद्धति जडा: अत्युत मुद्म ॥ ५८॥ 

अभुक्तायामिति । उपशतरनेकभूपालकैयेसां भुवि अभुक्तायां अननुभूतायां सद्यां 
क्षण क्षणमाज्रमपि न जातम् । किंतु क्षणमात्रव्यवधानरहितमेवाजुभूयते इलर्थः । 
तस्ा भुवो लामे ग्राप्ती क्षितिम्रतां राज्वां क इव । इच्शच्दो वाक््यालंकारे । 'इवेतीप- 
दर्थोपमावाक्यालंकारेपु' इति गणव्याख्याने । वहुमानः उत्कर्षः। न कोष्पीसर्थः । 
सर्वेसाधारण्यादिति भावः । किंतु तसा भुवोंड्शस्रापि अंशे भागे च तथा तस 
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अंशस्स योज्वयव एकदेशः तस्प लेशे । अल्मल्पकोणेडपि चेल्यर्थः:। पतयः है- 
खरा: जडा मन्दाः विषादे खल्पतसभूखण्डाधिपतयो वर्य जाता इति विषादे हुश्खे 
चतैन्ये सति श्रत्युत वेपरीत्येन मु्दं संतोष विदधति कुवैन्ति । मोदन्त इत्यथः । 
जहो महानयमेतेषामविचेक इल्यर्थः । 'प्रत्युतेतुक्त वैपरीत्ये! इति गणव्या- 
ख्याने । शिखरिणी ॥ 

आसंां तावत्छुद्रन॒पवार्ता । तबान्ञापरास्तु ततोच्प्यसन्तक्षुद्रा इसाह-- 

मुत्पिण्डो जरलरेखया वलयितः सर्वाषप्य्य नन््चणु, 
स्वांशीकृय तसेव संगरशते राज्ञां गणा शुञ्जते 

ते द्युदेदतो 5थवा किमपरं छ्षुद्रा द्रिद्रा भर 
धिग्धिक्तान्पुरुषाधमान्धनकणान्वाब्छन्ति तेभ्यो5पि ये ५९ 

सत्पिण्ड इते । जलरेखया समुद्राकारजलरेखया जल्धारया वलूयित्तः वेश्तिः 
पुश्नीकृतथ थोर्यं परिदस्यमानः सर्वे: अशेषोडपि मृत्पिण्डश्व॒ अघुननु ते ताहश 
मृत्पिण्डमेव संगरशतैयुंद्धशतैः खांशीकृय खभागीकृत्य ये राज्ञां गणा: भुञ्जते 
अनुभवन्ति ते राजगणाः दयुहिं अर्थ वितरेयुवी । ददातेमविष्यति लिढ। अथ- 
चेति पक्षान्तरे । ददतः वितरन्तो वा । ददातेः वर्तमाने शतृप्रद्ययः । नाभ्य- 
खाच्छतुः इति नुसभावः । अपर॑ अन्यदुष्कर किमस्ति । किमपि नात्त्येवेलर्थः । 
ऋशं अत्यथ क्षुद्रा हीनाः दरिद्रा दीनाश्व । अनेकरसंयुगक्लेशाजिंतस्त्पिण्डभोक्तल्लात् 
छुद्रत्व॑ तन्राप्यंशभागित्ञाइरिद्रत्व॑ चावगन्तव्यम् । ततस्तेम्यः क्षुद्रद्रिद्रेश्यो राज- 
गणेभ्यों ये पुरुषाधमाः घनकणान् धनलेशान् वाउ्छन्ति असिल्ूषन्ति, तान्पुरुषा- 
धमान्मानुषपाशान् घिकू घिक्। कूपराधःप्रस्तजलपातवत् तथाविर्धक्ष॒ुद्रयाआया 
परसनेच्यावहत्वात्तद्ाचितारस्ततोषपि नीचास्ते नराधमाः । पौनःपुन्येन निन््या 
इल्थर्थ: । 'घिडूनिभत्सेननिन्दयो:' इत्यमरः । 'उससवेतसोः कार्या घिगुपयादिशु 
ब्रिषु। द्वितीयाम्रेडितास्तेषु ततोडन्यत्रापि दृरयते ॥” इति वचनात्पुरषाघमानिति 
द्वितीया । वीप्सायां द्विमोवः। खदरधकुक्षिकुण्डपूरणैकप्रयोजनायाः पुरुषाधमत्व- 
जनन्या छ्षुद्रयाआया घिक्कारं विधाय खतःसिद्धानन्द्निव्याकुलस्स पुरुषोत्तमत्व- 
जनकस्थ यतिभावसव जीवातुमागंण विधेयमिति तात्पयेम् | शादूलविक्रीडितम् ॥ 

कि बहुना स एवं सफलजन्मेति निगसयति--- 
स जातः को5उप्यासीन्मदनरिपुणा मून्चि धवर्ल 

कपालू यस्पोच्ेविनिहितमलकारबिधये । 
प्रिः प्राणच्राणप्रवणमतिस्तिः कैश्विद्खुना 
नमक्लिः के पुंसामयमतुलूद्पज्वस्भरः ॥ ६० ॥ 

स इति। स पुमान्को$पि कश्विदेव जातः सफलजन्मासीत् । न सवव इल्यर्थ: । को- 
'इसाविद्ञत आह--यस् पुंसः धचलं झुत्न॑ कपाल शिरो5स्थि मदनरिपुणा शंभुना 
उच्च के । सर्वोपरे-वर्तमाने इलथः । मूर्ति विजमसके अलंकारविवये भूषण- 

खु० च्रि० बड़ 
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विधानाय विनिहितं निक्षिप्त् । स एक एवेति संवन्धः ।सकल्सुरासुरमाठिस- 
बितमणिप्रभादीपितपादारविन्द्स केडासमेरुगिरीश्वरुत भगवतः शंभोः कपाल- 
शेखरलादिति भाव: । कि स्वधुना इदानीं प्राणत्राणे तुच्छप्राणसंरक्षणे प्रवणा: 
सक्ता मतियेपां तैः तथोक्तेः अतएवं नमद्ठिः नमस्कुबाणेः केश्ित् कतिपयेः एव 
नृमिः मनुष्येः । हेती तृतीया । अथवा नमद्धिः पुंसां नरवरमन््यानां राज्ञां अर; 
परिदृश्यमानः अतुलो निःसीमा यो दर्प: नदः स एवं ज्वर्भरः ज्वरोद्रेकः | अप- 
अंश्हेतुलात् । कः । किमथमिल्व॑र्थ: । मरणानन्तरमपि यख्र शिर: आदरपूर्वक 
महहुपादेय भवति, स एवं सफलजन्मा पुरुषोत्तमश्थ । अन््यः सर्वोदपपि निप्फल- 
जन्मा पुरुपाधमश्रेति भावः । शिखरिणी ॥ 

इति वैराग्यशतकव्याख्याने यतिद्रपतिसंवादवर्णन नाम पष्ठे दशकम्। 

अथ मनःसंवोधननियमनम् । 

अथ मनोनियमनदक्षओव यतित्वात्तत्यसद्नानन्तरं मनःसंवोधनपूर्वक तन्रि- 
यमनप्रकारमाह--- 

परेपां चेतांसि प्रतिदिवसमाराध्य वहुधा 
प्रसाद कि नेतुं विशसि हृद्यक्केशकलितम् । 

प्रसन्ने त्वय्यन्तः स्वयम्नुदितचिन्तामणिगणो 
विविक्तः संकल्पः किममिलपितं पुष्यति न ते ॥ ६१ ॥ 

परेषामिति । हे हृदय, प्रतिदिवर्स अजुदिन बहुधा बहुप्रकारेः। 'प्रकारवचने 
थाद् । परेपां चेतांति आराध्य प्रसायथ । तत्कालेचितानुवर्तनेरुन्मुखीकित्ये- 
त्यरथः । छेशैन अतिप्रयासेन कलित॑ संपादित प्रसाद अनुग्रहं नेठु प्रापयितुम् । 

सनांसेवेलथः । नयतेद्विकमकान्तुमुन्यलयः । विद्यत्ति किम् । अवर्तसे किसि- 
स्थः । अथ यथाकथ्यचित्परचित्तप्रसादनेनामिल॒पित साधयिष्यामि, अतः 

किमथमेव निषिध्यत इल्लाह--प्रसन्न इति । ल्यि अन्तः अभ्यन्तरे प्रसने 
समाहिते सति । वहिसुखंल्बेमुख्येन खस्थान एवं स्थिते सतील्वर्थ: । खर्य॑ 
खग्रयल्न॑ विनेवेद्यथः | उद्तिः आविभूतः चिन्ताम्णियण: । चिन्तारत्ननिचय- 
रूप इलथेः । एवमेव विन्तामणिरशेपामिलवितदानसमर्थः, तहुणथ कि 
वक्तव्य इति भाव: । विविक्तों निष्कलड्डः | संकल्प इच्छाविशेषः । ते तब 
अमिलषित वाडिछतं न पुष्यति कि न प्रयति किम । पूरयत्येवेसथ:ः । अथवा कि 
वामिलपित न युष्यति । सर्वेमपि पुष्यत्येचेलर्थः | अतः आत्मप्रसत्त्यैवासिल- 
पितश्ाप्ती किम्रन्यत्रसादनायासेनेत्थं: । अन्यथा सर्वक्षेत्र विहायारण्यकपैण- 
न्यायः प्रसज्येतेति तात्पयम् | शिखरिणी ॥ 
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*एवं मनःपसादे गुणमुदला तसागुणलमाह-- 

परिभ्रमसि कि मुघा फचन चित्त विश्राम्यर्ता 
स्वयं भवत्ति यद्यथा भवति तत्तथा नान््यथा | 

अतीतमनजुस्मरन्नपि च भाव्यसंकरयय- 
क्षतकितसमागमानजुभवामि भोगानहम् ॥ ६९ ॥ 

परिश्रमसीति । हे चित्त, सुधा व्यय कि किसथ परिभ्रमति संचरसि । न सें- 
चरितव्यमिलर्थः। प्रयोजनाभावादिति भावः । तहिं कि. कर्तव्यमत भाह--- 
कन ऊुम्रचित्पठे विभाम्यतां स्थीयताम् । खस्थान एवं खेर बतेतामिलयर्थः । 
ननन््वेवं चेत्कर्य कार्यत्तिद्धरिसत आह--यत्काय यया येन अकारेण भवति, 
ततया सम अप्रयक्षनत् भवति | अन्यथा वेपरीतेन न भवति। “सद्भादि 
तज़्बत्येष' इलादियचनात्सबमेतदवायत्तमेवेति भावः । अतो विश्राम्यतामित्ति 
संन्न््धः । विश्रमे कि फदमिल्यत आइ--अद् अतीत अतिक्रान्ते अथ अनलु- 
सस्रन् अधिन्तयन् । अननुशोचयश्िल्धर्थ:ः । तथा भाषि चापि भविष्यदर्थमपि 
ने । यस्तुसामस्ते नपुंसकलनिर्देश:। असंकल्पवन अनाकाहुन अतर्शितः 
अनभ्यूद्वितः समागमः येपां तान् अचिस्तित्तोपनतान् भोगान्, प्रिपयान् अलु- 
भवामि । देंववद्ात्संभापिताथान्मोक्ष्यामि । वर्तमानसामीप्ये वर्तेमानप्रझयः । 
यद्वा अनुभवानि भुते । अतों मदय न परिश्नमितव्यमिति भावः । एवं चेत्पर- 
मेब्ररस्वाप्यवर्त प्रियो भयेयमिति तात्पमम् । तदुक भमंगवता--यो न हृष्पति 
नद्वेष्ठि न शोविति न काहुति । छुमाशुमपरिलानी नक्तिमान्यः स मे प्रिय: ॥ 
अम्वन्राप्युक्तमू--गतायान्नानुश्ञोचन्ति नार्थयन्ते मनोरभान, । वर्तमानेन 
कसेन्त तेन में पाण्ठवाः प्रिया: ॥" इति । एस्वीशतम् ॥ 

क्षम विश्विप्य संवोधनपरकारभेवाह--- 

एतस्माहिस्मेन्द्रियार्थथदहनादायासकादाभ्रय 
श्रयोभागमशेपदुःखशमनव्यापार पक्ष क्षणात् । 

स्वात्मीमावमुपेद्दि संत्रज निर्जा कल्लोललछोला गति 
मा भूयो भज भद्भुरां भवरति चेतः प्रसीदाधुना ॥ ६३॥ 

शतस्मादिति । है चेतः, एतन्मात् परिद्यमानात, आयासयतीलायासकात् 

दःखजनकात ईर्द्रियाथी: शब्दादिविपया एवं गहन अरण्वं तस्मात् । दुविगाहत्वा- 

देतदपणम् । बिरम विराम भ्राप्रुद्दि । अलन्तदुःखबिपयासक्ति मा कुर्षिलर्धः | 

जुगुप्सापिराम- दत्यादिना पश्ममी । व्याइपरिश्यों रमः! इंति परस्मपदम्। किंतु 

छ्षणाव क्षणमात्रणव अशेपदुःसद्यमन एकविंशतिमद्दादुःखविध्यंसन एवं व्यापार 

तन्न दर्ष समर्थ श्रेयोमार्य श्ञानमाग आश्रय अनुसर । तत्र अवर्तलेलर्थ: । तथा 

खात्मीमाव॑ सब्पाइुसंघानतत्परत्व॑ उपैद्दि प्रामरुह्दि । तथा निजां खकीयाम्। 
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चर हि मनः कृष्ण” इब्मादी प्रसिद्धामित्र्थः | कल्लोलवत् छोलां अतिचपर्ठां 

गतिं व्यापार संत्यज । सम्यर्क विर॒ज्य सुस्थिरं भवेल्यर्थ:। भूयः पुनरपि भद्ठरां 

भन्नशीलां अशाश्रतीं भवरतिं संसारासक्ति मा भज मा सेवख । कि लधुनेदानी 

प्रसीद् प्रसन्न भव । चित्तमसादमन्तरा पुष्यशतैरपि श्रेयः्श्राप्ससंभवादिति 
भावः । शादूलविक्रीडितम् ॥ 

अथ विश्वसनीयेष्वेव विश्वार्स कुछ नान्यत्रेलाह-- 

मोह माजेय तामुपार्जय रति चन्द्राथेचूडामणी 
चेत+ स्वगतरंगिणीतटभ्रुवामासद्भमड्ीकुरु । 

को वा वीचिएु बुह्दंदेघु च तडिल्केखाछु च श्रीषु च 
ज्वालाग्रेषु च पन्नगेषु च सुहृद्गंषु च अत्ययः ॥ ६४॥ 

मोहमिति । हे चेतः, मोह पुत्रमित्रायासक्तिजनकाज्ञान माजेय शोधय । द्य- 
जेति यावत् । तत्र विश्वास मा कुर्विद्यर्थः । किंतु चन्द्रार्थ चूडामणियस्त तस्मिन् 
चन्द्रशेखरे शंभी तां तथाभूताम् । अनिवाच्यामिलर्थः । र॒तिं अनुरतिं उपाजेय 
संपादय । तथा खर्गतरंगिण्याः मन्दाकिन्या: यास्तरभुवः तीरप्रदेशाः तासां आ- 
सहज तत्र निवासासक्तिमद्लीकुर अनुमन्यख । उमयन्नेव विश्वा्ं कुर्विसर्थः | एत* 
स्व श्रेयसकरल्लादिति भावः । कुत एत्तदिल्याशइल्ान्यत्राविश्वासोत्पादनार्थमखर- 
समुद्भावयति--वीचिषु वारितरंगेषु च, चुद्ुदेपु जलस्फोटेपु च, तडितो लेखा इब 
ताछ च विद्युहतासु च, भरीपु संपत्सु च। 'तडिछ्ेखामतह्नीयु चः इति पाठे प्रश्न 
सताखडिड्रेखा तडिछ्लेखामतहृबः तासु च। 'प्रशंसावचनेश्व” इति निद्यसमासः । 
'तहिकामचर्चिकाप्रकाण्बमुद्धतह्जे” इत्यमरः । ज्वालाश्रेपु अमिशिखामुखेश्ु 
च, पन्नगेषु सर्पेषु च, सुहृहर्गेषु बन्धुजनसमुदायेयु च, को वा प्रद्ययः । उत्तरोत्तरं 
तारतम्येन नश्वरतया त्द्यक्षत्िद्धेषु विचित्रसंस्थितियु गृहदीप इति “चुम्बनकरणे 
श्मश्रुदाह:” इति लोकन्यायेन च श्रत्यक्षेण च दाहहेतुतया ग्रतिद्धेषु ज्वालागेषु च._ 
स्पृश्तया प्राणहतृपु पन्नगेषु च विपत्स परित्यागशीलेशु वन्धुजनेषु च को वा वि- 

श्रासः । न कोष्पीद्यर्थ: । उत्तरोत्तरं अविश्वसनीयलादिति भावः । 'प्रह्मयो5धी- 
नशपथज्ञानविश्वासहेत॒षु' इल्यमरः । अन्न पख़तुतानां खबन््धुजनानां अग्रस्तुतानां 
वीचीप्रभ्ृतीनां च यथाकर्थचिदीपम्यस्थ गम्यल्ाइीपकार्लकारनेद्ः । तदुक्त विद्या- 
नाथेन--प्रखुतामख़ुतानां थ सामस्त्ये तुल्यथर्मंततः । ओपम्य - ग्रम्यते यत्र 
दीपक तन्निगयते ॥? इति । #त पूर्ववत् ॥ 

अथ भ्रकारान्तरेण संवोधयति-- 

चेतश्रिन्तय मा रमां सकृदिमामस्थायिनीमास्थया 
भूपालश्ु॒कुटीकुटीविहरणव्यापार पण्याड्रनाम् । 

कन्थाकश्लुक्तिनः प्रविश्य भवनद्वाराणि वाराणसी- 
रथ्यापड्धिषु पाणिपानरपतितां मिक्षामपेक्षामहे ॥ ५) 
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चेत इति । है चेतः, जस्थायिनीं अस्थिराम् । कुतः । भूपालानां राज्ञां भु- 
कुटी भूमद्न एव कुटी कुटीरं तन्न विहरण बिहारो यस्र तथोक्तो यो व्यापार 
तेन पण्याज्ञनाम् । व्यमिचारिणीमिति यावत् | अर्सज्षया नरवरणशीलामिलर्थ:। 

तदायत्तत्वात्तता इति भाव: । यद्वा भूपालग्ुकुटीकुटीरे विहरणमेव व्यापारों 
यस्माः सा तथोक्ता सा च पण्याज्नना वारविलासिनी तां तथाभूताम्। तदघी- 
नत्वात्तसत्युक्तप्रवृत्तिनिववत्तिकामिद्यर्थ: । अन्न पण्याज्ननारूपण विद्यरे विशृज्ञुलत्व- 
योतनार्थम्, नैयत्येन व्यम्िचरणशीरत्वप्रकटनार्थ च। यथा वारबनिता कुन्न- 
चित् कंचित्कार विहलानन्तरमन्यन्न गच्छति तद्ग॒दिति घ्वनिः | इहकानिचि- 
दथोन्तराणि सफुरन्ति चुद्धिमद्धिस्नेयानि अन्थगौरवसयान्न लिख्यन्ते । तामिमों 
परिदश्यमानां रमां संपत्ति आस्थय आद्रेण सकृत् कदाचिदपि मा चिन्तय 
भा काइय । तत्संपादनग्रयज्ल मा कुर्विलर्थ:॥ तहिं कर्थ जीविकेल्याशड्ाया- 
माह--कन्यैव कझुकमेपामस्तीति कन्थाकशुक्रिनः कन्थावर्भितगान्नाः सन्तः । 
अन्न यय्यपि बहुमीहिणैच विवक्षितार्थलाभात्युनः प्रत्ययान्तरप्रहणे प्रक्तियागौरवम् 
“न कर्मघारयान्मत्वथीयः” इति निपेधात्, तथापि 'त्वगुत्तरासक्वतीम”, 'कोक- 
प्रीतिचकोरपारणपदुज्योतिष्मती छोचने? इस्घादि महाकविशअ्योगश्व वर्तेत इति 
वैयाकरणाः कथयन्ति । यद्वा कन्धया कशुकिनः कशुकवन्तः । कन्थाच्छादित- 
गात्राः सन््त इत्र्थ: | ववमिंति शेपः । वाराणणाः काशीपद्रणस्य । 'काशी वा- 
राणसवन्ती' इत्यमरः । रथ्यापद्विपु राजमार्गश्रे णिष्ु । 'रथ्या प्रतोडो विशिखा' 
इति मार्गपर्यायेष्वमरः । भवनद्वाराणि शहप्रतिहारप्रदेशान् प्रविश्य पाणिरेव 
पात्रे तत्र पतितां निक्षिप्ताम्। एतेन यात्मापूर्वकर्त सूच्यते। निक्षामपेक्षामहे 
स्पृहयामहे । 'पाणिपात्र उदरमात्रपात्रे पतितमश्रीयात्” इल्यादिश्रुतेरनायास- 
लिद्धमिक्षाद्यरेण शरीरयात्रां निर्वेतियन्तः पुण्यक्षेत्रेष सुखेन निवर्तिष्याम इ- 
लर्थ: । तदुक्तम--सिक्षाहारों निराहारो मिक्षान्नेन पतिप्रह।। असतो-वा 
सतो वापि सोमपानं-दिने दिने ॥४ इति । इत्त पूर्ववत् ॥ 

जअथ तव यदि सर्वेदा संसाररसानुभवेष्मिनिवेश:, तापषिप्वमूततलाध- 
तन्नामिरतिं कुद । अन्यथा ध्याननिष्टो भवेद्याह--- 

अग्ने गीत॑ सरसकवयः पाश्वयोदौक्षिणात्याः 
पश्चाह्लीछावलयरणितं चामरआहिणीनाम । 

यचस्त्येव॑ कुछ मचरसास्वादने लस्पटत्व 
नो चेच्चेतः प्रविश सहसा निर्विकल्पे समाधों ॥ ६६॥ 

अम्न इति । अन्न गीतशब्देन गायकजनो लक्षते । तथा च हे चेतः इत्वध्या- 
हायेम् । अग्ने पुरस्तात् गीत॑ बीणावादनअवीणगायकसमुदायल । तथा पार्खयोः 
दाक्षिणाल्याः दक्षिणदेशोद्धवाः । तेपामेद विचित्रश्नवन्धनिमोणकीशलसंभवादिति 
भावः । दक्षिणापश्चात्पुरसस्थक्' इति ल्क्प्रखझयः | सरता रसोह्नतितशच्दार्थ- 
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संघटनाचतठुरा ये कवयः कवयितारः ते च। तथा पश्चात् प्रष्ठभागे चचामराणि 

प्रकीर्णकानि .गहन्तींति चामरआहिण्यः तासां वाल्व्यजनवीजनंतत्पराणां रम- 
णीनाम्र । चामरं तु अकीर्णकर्म! इल्ममरः। ठौलया बींजनवैचित्यविलासेन 

यद्वलयरणितं मणिकष्ठणश्मणत्कारः । तत्मेत्येतत्सवेम् । 'नपुसकमनपुसक- 
इल्यादिना नपुसकेकशेप: । एवमुक्तप्रकारेण अस्ति यदि बर्तते चेत् । तर्दि भवे 
संसारे यो रसः तस्ाखादने अनुभवे लम्पटलं लोलपत्व॑ छुद | तदासक्त भवे: 
द्: । 'ोलपो लोडभो झोलो छालसो उम्पटथ्व सर इति यादवः । नो चेदेद 
नास्ति चेत् सहसा अविलम्बेनेव । 'खरादिपाठादव्ययल्लम! इति शाकठायनः। 

निर्बिकत्पे निरातद्रे समाधों ध्याने प्रविश । अद्यध्याननिष्ठ भवेल्र्थ: । किमन्य- 
धोभयश्रंशहेतुना श्थादन्येनेति भावः । मन्दाक्वान्ता ॥ 

अथ विचार्यमाणे संपत्तिलामश्न्नुजयादीनामप्यकिंचित्करल्मेवेलाइ-- 

प्राप्ता। श्रियः सकलकामदुघास्ततः कि 
न्यस्तं पद शिरसि विट्धिपतां ततः किम | 

संपादिताः प्रणयिनो विभवेस्ततः 
कल्पस्थितास्तजुभ्तां तनवस्ततः किम ॥ ६७ ॥ 

प्राप्ता इति । चेतः, तनुझतां शरीरिणां सकठक्रामान् दुहन्तीति सक्रलू- 
कामदुघा: | अशेपमनोरथपरिपूरका इल्यर्थ: । श्रियः प्राप्ताः ततः किम | तथा 
विद्विपतां अभिन्नाणाम् । 'द्विपोडमित्रे' इति शत्तप्र॒त्ययः | शिरति पद न्यरस्त 
निक्षिप्तम् | पराक्रमातिश्येन सर्वे शत्रवः पादाकान्तीकृता इस्यर्थ; । ततः 
किम । विभवेः थने: प्रणयिनः सुहृदः संपादिताः संग्हीताः । वशवदीकृता 
इलर्थः । 'संमानिता:” इति पाठे वहुमानिताः | ततः किप्रू। तथा कल्प- 
खिताः । कल्पान्तरस्थायिन्य इलर्थ: | तनवः शरीराणि संपादिता इति उं- 
वन्धः । केनचियोगेन संग्रहीताः । ततः किम् । तेपां श्रेयःस्ताधनलनिपेधादिति 
भावः । एतदादिश्होकचतुश्य वसन्ततिलकाइत्तम् ॥ 

... नन्वेव॑ं श्रेयःसाधनत्वेन व्यवहतानां एतेपां निषेषे किमन्यच्छेयःसाथनमि- 
'च्त आइ-- 

क्तिभवे मरणजन्मसय हृदिस्थ 
स्नहो न वन्धुषु न मन्मथजा विकाराः 

संसगेदोपरहिता बिजना चनान्ता 
चेराग्यमस्ति किसितः परमर्थवीयम्॥ ६८ ॥ 

भक्तिरिति । हे चेतः, भवे शभो भक्ति: भजनानुरागः । कार्य इति शेपः । कि 
च सरणजन्मभ्यां महोपद्रवकारिभ्यां निघनोत्तत्तिम्यां भयमहुंदि तिष्ठतीति हृि- 
स्थमू। कर्तव्यमिति जझेषः। नतु विस्मतंव्यमिति भाव: । वन्धुधु पुत्रमित्रकल्त्रादियु 
विपये ख्ेहः भनुरागः न कायेः। तथा मन्मथाज्ायन्त इति तथोक्ता विकाराः ज्री- 
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परतत्लादयः न कायोः । श्रेयोन्तरायल्ादिति सावः । इच्वे श्रेयःसाधनत्वेन 
कर्तन्यद्ययम् । तदसाध्यत्वेनाकर्तव्यद्य चोपदिस्येदानी पुनमु्य कर्तव्यान्तरमुप-, 
दिशति--संसर्गदोपः सह्ृदोपेः रहिताः । कामकोयादिप्रसज्वर्जिता इस्थेः । स- 
झात्संजाबते काम इलादि भयवद्वचनेन सज्ञजनितकासादिदोपपरम्पराया अन- 
थंहेतुल्लादिति भाव: । कुतः । विजनाः विविक्ता: वनान्ताः वनप्रदेशा: । सेव्या, 
इति शेपः । तन्न किमस्तीसाराझयामाह--बैराग्य अस्ति । संभवतीलथः । इतोः 
घेराग्यात्पर॑ अन्यत् कि अथनीय॑ अभिरपणीयम् | न किमपील्यथः । तसैव पर- 
नभ्नेयशसाथनत्वादिति भावः ॥ 

अथ ब्रह्मविचारतत्परस ते सर्वेषपि भुवनाधिपल्यादयस्तुच्छा एवं प्रतिसा- 
न्तत्युपसंहराति-- 

तस्मादनन्तमजरं परम विकासि 
तद्बह्म चिन्तय किमेमिस्सट्विकल्पेः । 

अस्याहुपक्निण इमे शुचनाधिपतय- 
भोगादयः कृष्णलोकमता सवन्ति ॥ ६० ॥ 

2, 

तस्लादिति | तसाव् । यत्माद्देराग्यमेवार्थनीय तत्मादिलथः । हे चेतः, अन- 
न्त॑ अपरिच्छिन्न॑ त्रिविधपरिच्छेदशन्यम् | तथा अजरं जन्मजरामरणवर्जितम् । 
अतएव परम सर्वोत्तिध्म् | तथा विछ्यसि विकखरम्। सर्वेव्यापीसथः । यद्दा 
विकाति भाखरम् । तत् ब्रह्म चिन्तय विचारय । एसिः क्रियसाणेः असद्दिकल्पः 
अननद्धिः अस्ाधुमिः अनिल्यवी विकल्पेः तत्तद्घोगप्राप््यप्राप्तिगोनरविचारे: किम 
विकल्पसाध्यं नालील्य्यः । गम्यमानसावनकियापेक्षया करणत्वातृतीया | ने 
केबल श्रूयमाणेव किया निमित्त कारकमावस्त्, अपि तु “गम्बमानापि! इति वच- 
नाव यत्तदोनिलसंबन्धात्तच्छच्दस्र बच्छब्दाकाहायामाह--यस्प अह्यणः अनुप- 
द्विणःसंवन्धवन्तः। यद्ह्मविचार इल्थः । तवेति शेप: । इमे काम्यमाना भुवनाधि- 
पत्व॑ छोकाधिपर्ल भोगःखगादिसल्वान्तलोकसमुदायस्थः तावादी येपां ते तदादयो 
भोगा: कृपणलोकानां ब्रद्मदिचारहोनजनानां मत्ता इशः । योग्या इति यावत्त्। 
भवन्ति अतिभान्ति । तेपामेव योग्याः ते न माह्शानामिति प्रतीयन्त इत्ययेः । 
भुवनाधिपलादीनां एवं प्रतीयमानत्वम्, क्रिमुत्तान्येपामिति भाव: । तदानी तब 
नृणीकृतभरद्मपुरंदरत्वात्सवेंष्पि तुच्छा एवं प्रतिसान्तीति परमार्थ: । यद्दा ननु स- 
चंदा भोगजातमेव ममानिलपित नान्यदिति यदि मन्यसे, तदा इत्व॑भूतस् तब 
स्व भुवनाधिपत्यादिभोगा अनुवप्ात्खयमेव उंभवन्तीति समाधानममिग्रेत्ञाह--- 
हे चेतः, तत् सकलवेदान्तप्रतिद्धन्। यद्वा तच्छच्दुछक्ष्याथभूतमिल्यर्थ: । 'तत्त्व- 
'मचि' इति महावाक््ये तथा व्याख्यानादिति भावः । त्रह्म चिन्तय । चिन्तनफल- 
माह--चखत ब्रद्मचिन्तनतत्परस ते कृपणछोकमता इमे भ्रुवनाधिपलसोगादयः 
अनुपन्निणः सवन्ति अनुपन्नात्खयमेद संभवन्ति । त्रद्मष्याननिष्ठासाम्राज्यलद्मी- 
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पते: कि ते दुरूममिति भावः । शेप समानम् । यद्वा य्य त्रह्मचिन्तनस में भुव- 
नाधिपलादयः अनुपंद्षिणः अनुवन्धिनः भवन्ति। तथा च सति श्रह्मचिन्तने तद- 
चुबन्धवशात्सवैंडपि खयमेव संभवन्तीति भावः । “अन्न शिखा ते वध्ते नूने गु- 
डूचीं पिव शावक' इति शास्रवचनमनुउल तात्पयामन्तरेणव समाहितमिल्यनुर्सधे- 
यम्। कृपणलोकमता इल्नन्न यद्यपि 'मतिवुद्धि-! इल्मादिना वर्तमानायथे क्तप्रलये 
पकत्य च वर्तमाने! शति प्टीसमासनिषेध), तथापि निरक्षशाः कवय इल्ल्म् ॥ 

एनमेवाय पुनः प्रकारान्तरेणोपदिशन्रिगसयति--- 

पातालमाविशसि यासि नमो विलद्दय 
दिझण्डर्ल भ्रमसि भानस चापलेन । 

ज्ान्यापि जातु विमर् कथमात्मनीरन 
न ब्रह्म संसरसि निर्वतिमेपि येन ॥ ७० ॥ 

पातालमिति । है मानस, चापलेन तत्तद्विययासक्तिजनितचापल्येन । युवा- 

दित्वादय । हेतो तृतीया । पातालमाविशति । अलन््ताबः््रदेशनपि गच्छ- 
सीझथः । तथा नभः अन्तरिक्ष विलय यात्ति । अत्यृध्वेप्रदेशमपि गरच्छ- 
सोलथः । तथा दिह्लण्डल दिक्चक्वार भ्रमत्ति । अतिदरदेशमपि घाव- 
सीद्यथः । सर्वत्रापि मनोगतेर्निरगंललादिति भावः । किंतु आ्रान्या भ्रमवशे- 
नापि । मास विवेकेनेलपिशव्दाथः । तथापि जातु कदाचिद्पि बिम्े निर्म- 
ल्मू। भवचिन्लाकार्यसंवन्धशत्यमिलय्थः । आत्मने हित॑ आत्मनीन सुखखरूप- 
त्वात् । भात्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्ख/ इति सप्रय्ययः । 'आत्मठीनम्” इति 
पाठे आत्मनि अन्तरात्मनि छीन॑ निलीय स्थितम् । सवोन्त्रयोमित्वात् । ब्रह्म 
ऋथ न संस्मरति न ध्यायसे । स्वथा स्मर्तव्यमिल्वर्थः | कुतः | य्रेन संस्मरणेन 
निशततिं आनन्द एपि प्राप्तोपि, अतः यथाकर्थ॑चित्मरणेष्प्यानन्द्जनकत्वाद- 
वरश्य सर्तव्यमेव | 'हरिहेरति पापानि दुष्टचित्तरपि स्वतः । अनिच्छयापि 
संस्पृष्टे दहल्येच हिं पावकः ॥! इत्यादिवचनादिति भावः ॥ 

इति वेराग्यशतकव्याल्याने मनश्संवोधननियमर्न नाम सप्तम दहकम् । 

अथ निल्यानिद्यवस्तुविचारः । 

' अथ वेदाध्ययनस्थतिपयोलोचनशाल्रपठनपुराणभ्वणादिमिय को5पि छामः । 
किंतु विचाराच्छृवणमनवनिदिध्यातनादिभिरात्माइुसव एवं लास इति मत्वा 
जनानुद्दिय वोधयति-- 

कि वेद: स्खतिमिः पुराणपठनः शाख्रमहाविस्तरे 
खगेग्रामकुटीनिवासफलदेः कर्मक्तियाविश्वमेः 

मुक््त्वेक सचडुःखभाररचनाविध्वंसकालानल 
खात्मानन्द्पद्प्रवेशकलन शेपैयैणिग्तृत्तिसिः ॥ ७१ ॥ 
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: के वेदेरिति। वेंदः ऋग्यजुःसामाथवैणसंशञकः चतुमिः वेदेः कि प्रयोजनम्। 
न किमपि प्रयोजनमिलर्थः । स्वतिमिः मन्वायशदशस्मृतिभिः उपस्मृतिसिश्व 
कि प्रयोजनम् । न क्रिमपीत्यर्थ: । पुराणपठनेः ब्रह्माण्डपुराणाय्शदशपुराणोप- 
पुराणपठनेश्व किं। न किमपील्यर्थ:। महाविस्तरे: अतिविस्तृतेः शास्त्र: तकेन्याक- 
रणादिपड्द्शनेः । न किमपीत्यर्थ: । खर्गे सर्वपुण्यकन्निवासे नाकलोके च ग्रामेषु 
ब्राह्मणप्रधानवणोनां निवासेषु कुठीषु पर्णगहेषु यः निवासः तेन फलदेः फलप्रदे: 
कर्मणां स्लानसंध्यावन्दनौपासनयज्ञादीनां क्रियात्रिः व्यापोरः विश्रमेश्व न किमपि 
प्रयोजनम् । भवात् जननमर॒णरुपसंसारात् यहुःखं दारिश्वभायोपुत्रादिनाशः तस्स 
भारः असद्यातिशयः तस्य रचना तस्थाः विषघ्वंसे कालानर् प्रलयाभिरुप॑ खस्स 
भत्मानन्दः आत्मसुखानुभवः तस्य पद स्थानं तस्मिन प्रवेशः तस्य कलने एकम्। 
'एके मुख्यान्यकेवला:” इल्ममरः । मुक्ला विहाय शेषेः उक्तेम्यः अन्येः वणि- 
खृत्तिमि: वर्तकव्यापारसदश: न किमपि प्रयोजनम् । आत्मज्ञानं बिना उत्तानां 
वेदादीनामध्ययनादिभिरपि फल नास्तीह्मर्थः । सर्वेपां वेदान्तवाक्यानां अद्वैते 
ब्रह्मणि तात्पयेमित्युक्तरील्या श्रद्यन्वानममेव संपादनीयम् । न त्वितरदिद्याशय: ॥ 

शादूकविकीडितम् ॥ 
अथातिरिक्तसयानिल्वत्वमेव प्रप्तयति--- 

यतो मेरु श्रीमान्निपतति युगान्तापिवलित+ 
समुद्राः शुप्यन्ति प्रचुस्मकरप्राहनिलयाः 

घरा गच्छलन्त धरणिधरपादेरपि धघ्रता 
शरीरे का बातो करिकलभकणोग्नचपले ॥ ७२॥ 

यत इति । यतः यस्मात्कारणात् भ्रीमान् मणिहिरिण्यादिसकलवसुसमद्धि- 
मान् मेरः मेरगिरिरपि युगान्तामिना प्रछयकालानलेन वलितः संवेश्तिः सन् 
निपतति । विशिष्टामिसंपकोन्निलीनो भवतीलर्थः | तथा प्रचुराः प्रभूताः मकरा 
नक्राः आहा जल्ग्राह्मथ तेपां निलयाः समाश्रयाः समुद्राः सप्तसागराश्र शुष्यन्ति 
शोप॑ प्राप्नुवन्ति । तथा घरन्तीति धराः । पचायच्। घरण्या धराः महेन्द्रादिस- 
पकुलाचलाः तेपां पादः प्रलन्तपर्वतेः । 'पादाः प्रत्मन्तपर्वता:ः इत्ममरः ॥ 
भृता सम्यगवष्ब्धा घरा भूमिय अन्त नाश पाताल वा गच्छति प्राप्रोति । उभ- 
यत्रापि प्रल्याभिमेलनादेवेति भावः । तस्मात् कारणात् । यत्तरोनिद्यसंवन्धात् 
करिकलभस्थ करिपोत्तकस्स कणाग्ने कर्णाथ् तद्बत् चपले चश्चके । शीर्यते इति 
शरीरे का वाती का कथा । न कापीणर्थ: । यत्तोड्यम्तरिथिरतराणामपि इह- 
इयवस्था, किमुत क्षणभद्ठुराणां शरीराणाम् । “गजा यत्र न गण्यन्ते मशकानां 
तु का कथा! इति न्यायादिति भावः । सर्वेषपि नश्वरा एवं ततोध्प्यतिनश्वरे 
शरीरमिति तात्पयम्। करिकलमेल्त्र करिशच्दस्म विशेषत्रतिपत्तिहेतोंवेशेष्यश्र- 
तीलर्थलादपोनरुक्त्यमू । अतएवैकार्थपद्मभयोज्यमित्युक्ला करिकलमकणोव- 
त॑सादिषु अतिपत्तिविशेषकरेषु न दोप इल्माह वामनः । शिखरिणी ॥ 
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अथ शरीरिणो जरया हुरवस्थामाह द्वाभ्यामू-- 

गाज्न संकुचित गतिविंगलिता भ्रष्टा च दन्तावलि- 
ईप्िनेंश्यति वर्चते वधिरता चक्र च छालायते। . 

वाक्य वाद्वियते च बास्थवजनो भायो न झुश्रूपते.- 
हा कष्ट पुरुपस्य जीणेबयसः पुत्रोउष्यमित्रायत्ते ॥ ७३ ॥ 

गात्रमिति । गात्र शरीर संकुचित भुमम्। अभूदिति शोपः । गतिः संचारो* 

5पि गछिता। संचारशक्तिरपि नश्ल्यर्थः । दुन््तावलिः दन्तपद्िश्व भ्रष्ट पतिता । 
दृष्टि: भक्षुरिन्द्रियं च नश्यति । अर्धप्रहणापट्टभवतीत्यर्थः । बधिरता श्रोत्रेन्द्रिया- 

पाटव॑ वर्धते वृद्धि प्राप्नोति । वर्क व छाल दन्तान्तगंतजल छालेवाचरति लाल- 

यते। छालामर्य भवतील्यर्थः | 'रुणिका स्न्द्नी लाला! इत्ममरः । तथा'वन्धव- 

एवं वान्धवाः । खार्थेउण्प्र्यः । त एवं जनो वन्धुवर्गेश्व वाक्य वचन नाहरियते । 
न रोचयत इल्थेः । कि वहुना भायोपि न झुश्नूपते न सेवते । यद्दा सेवितु नेच्छति 
सेवा दुरापास्तेति भावः । अतः जीणेवयसः जरावस्थासंपन्नस्र 'पुरुपस्र । हेति 
विपादे । कष्ट कृच्छूम | कुतः । पुत्नोषपि आत्मसंभवो5पि अमिन्रायते अंमित्र 
शब्रुरिवाचरति। प्रतिकूडाचरणतत्परो भवतीलर्थः। छाायत इलत्र 'कर्तुः क्यदः 
सलोपश्र' इति क्यडः । अन्न तु 'उपमानादाचारे” इति उभयत्रापि 'अद्वत्सावधा- 
तुकयोर्दीवेः इति दीघः । शादूलविक्रीडितम् ॥ 

वर्ण सितं झटिति वीक्ष्य शिरोरुह्यणां 
स्थान जरापरिभवस्य तदा पुर्मांसम। 

आगेपितास्थिशतक परिहत्य यान्ति 
चण्डालकूपमिव दूरतरं तरुण्यः ॥ ७४॥ 

वर्णमिति । तरुण्यः युवतयः ( कन्येः ) । 'वयसि अ्रथमे” इति ठीप् शिरत्ति 
रोहन्तीति शिरोर्ह्माः चिकुराः । इग्रपघलक्षणः कप्रत्ययः । सितं॑ वर्ण घावल्य- 
गुणम् | पलितत्वमिति यावत् । झटिति अज्सा वीक्ष्य दृट्ठा। द्राग्यटिययश्षसाहाय 
इत्यममरः । तदा तस्मिन् समये । दशनसमनन्तरकारू एवेल्र्थ: | जरया वाधे- 
कावस्थया यः परिभवः अवमानः तस्य स्थान॑ आस्पदमू। तथा आरोपित बहिः- 
स्फुटलक्ष्यत्वात् आरोपितग्राय अस्थिशतक यस्त्र त॑ तथोक्तम् । अन्यत्र आरोपित 
निक्षिप्तं अस्थिशतर्क यस्मिन् तम्। “आरोपितास्थिशकलूम? इति पाठे एकन्नारो- 
पितप्रायकीकसखण्डम् । अन्यन्न निश्षिप्तकीकसखण्डमित्यर्थ: । पुमांस पुरुष 

चण्डालकूप॑ चण्डाल्संवन्धि जलाशयमिव परिहल परित्यज्य दूरतरं अतिविग्रकृष्ट 
यान्ति । हेयत्वाद्विहायान्यत्र गच्ठन्तील्र्थः । अतः कष्ट जीर्णवयसोदपि जीवन- 
,मिति भावः । वसन्ततिलकम् ॥ 

अतः दुरवस्थाक्ान्तेः पूर्वमेव श्रेयःसंपादका... जे: कर्तव्यः, नान्यदिति' 
सहशन्तमाह- | 
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यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरुज यावजरा दूरतो 
यावचेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावस्क्षयों चायुषः । 

आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः पयत्नो महा- 
स्संदीसे भवने तु कूपखनन घत्युधमः कीदशः ॥ ७५॥- 

: द्ावदिति । यावत् यावत्पयेन्तं इदं एतत् शरीरं खस्थ पीडारहितम्। भव- 
तींति शेषः । एचमुत्तरन्नापि तथा । यावत् न विद्यते रुजा रुछू यस्त्र तत्तथोक्ते । 
आरोग्ययुक्ते भव॒ति । ख्वी रुयुजा चोपताप-? इल्ममरः । यद्दा अरुजं सत् 
खस्थ अविकर्ल भवति । तथा यावत् जरा दूरतः दूरे भवति । वाधेकदशा याव- 
त्पयेन्तं नाक्रमतीतद्यर्थ: | तथा यावदिन्दियशक्तिश्वश्लुरादीछ्धियपाठय च॑ अप्र- 
तिहता अखण्डिता सव॒ति । यावदायुषः क्षयो नाशो न भवति । तावत्- ताव- 
तर्यन््तमेव । तन्मध्यकाल एवेल्यर्थः । वेत्तीति विद्वान तेन वबिदुषा अभिजेन १ 
पबेंदे: शतवैसु:! इति वसुप्र्ययः । आत्मनः श्रेयसि विषये । मोक्षग्राप्ताविद्यर्थः । 
महान फलजननपयौप्तत्वेन पूज्यः प्रयत्न: ज्ञानवैराग्यतपःसंपादनोग्रोगः कायेः । 
ननु कोड नियमः अवसानेडपि प्रयल्लस्त॒ कतु युक्तल्रादिल्याशह्ब्नावकाशाभावान्न 
युक्त इति व्यतिरेकद्शन्तमाह--भवने गहे संदीप्ते अभिना दह्ममाने सति कूप- 
खनन श्रंति कूपनिर्माण प्रति उद्यमः प्रयक्षः कीदशः कीटग्विधः । न युक्त इत्पर्थ: 
अवकाशाभावादिति भावः । गृहदाहवेलायां कृपसननश्रयज्ञ इच अवसानकाले 
श्रेयःप्राप्यथोद्रमो5पि न युज्यत इति भाव: | तस्मात्खस्थावस्थायामेव श्रेय+- 
साधनसंपादनपरेण भवितव्यमवरय बुद्धिमतेति तात्पयेम् । शार्दूलविक्रीडितम् ॥ 

अथ तपश्चरणादीन् बड्चन, कर्तव्यतया विकल्प्यानन्तरं अवश्य तप एवं 
संपादनीयमिति केषांचिन्रिश्वयमनुर्संधायाह द्वाभ्याम--- 

. तपस्थचन््त+ सन््तः किमधिनिदसामसः खुरनदीं 
शुणोदारान्दाराजुत परिचरामः सविनयम । 

पिचास+ शास्रोघाजुत विविधकाव्यास तरसा- 
न्ञवि्ः कि कुर्मः कतिपयनिमेषायुषि जने ॥ ७६॥ 

तपखन्त इति । तपस्यन्तः तंपथरन्तः सन््तः केवछमिति होषः । कर्म 
रोमन्थतपोम्यां वर्तिचरो:' इति क्यप्प््ययः । सुरनदी मन्दाकिनीं अधिनिवसामः 
कि अधितिष्ठामो वा। वैराग्येगेति भावः । किंशव्द उत्तरत्राप्यनुवर्तनीयः । 
“उपान्वध्याइवसः इति सुरनद्याः कर्मेत्वम् । उत अथवा विनयेन आलुकूल्येन 
सहित यस्मिन्क्मणि तयथा तथा गु॒गैः सौभाग्यसोशील्यादिमिः उदारान रम्यान् 
दारान् जायाः परिचरांमः कि अजुसरामों वा । सांसारिकघमेंणेति भावः -॥ 
“भायी जायोथ पुंभून्नि द्वारा, इल्मसिवानात् दारशब्दस पुंस्त्त॑ बहुत्व॑ चु्.। 
तथा'शांज्रौधान् शाज्ञकापान् पिवामः ( अंयेव कीर्तिप्रतिष्विज्ञानाथमिलर्थ: 



नि 
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धप्राध्या-) इल्ादिना पाते: पिवादेश: । उत यद्दवा विविधानि काव्यानि काव्यना- 
टकालेकारा एवं अमृतरसाः सुधाद्रवाः । अथवा विविधेषु कान्येपु ये अमृतरसाः 

तान् पिचामः । सकलकलाकोशलार्थमिति भावः । जनशब्देनात्र तत्समुदायो विव- 
क्षित: | तथा च जने जनसझुदाये कतिपये कियन्तः ये निर्मेपाः तावन्मान्रकाल- 
परिच्छिन्नमायुयेस्र तत्मिन् सतीलर्थः | जात्येकवचनविवक्षायां तु जनेप्वस्मासु 
कतिपयनिमेपायुःपु सत्खिल्यर्थ; । कि उक्ततपश्चरणादिषु किं वा कुर्मः । सर्वे- 
परामाचरणे अवकाशाभावादिति भावः । न विद्यः न जानीमः । निश्चयाभावादिति 
भावः । शिखरिणी ॥ 

ततः किमिद्याशद््न ततो निश्चयमाह--- 

दुरारध्याश्वामी तुण्गचढूचित्ताः क्षितिधुजो 
वर्य च स्थूलेच्छाः सुमहति फले वद्धमनसः। 

जरा देहं झत्युहेरति दयित जीवितमिद 
सखे नान्यच्छूयो जगति विद्ुपोष्न्यत्र तपसः ॥ ७७॥ 

दुराराध्या इति । तुरगाः उत्तमाश्राः तद्दबठानि चित्तानि येषां ते । अस्थिर 
हुदय इत्सथेः | अमी परिदृश्यमानाः क्षितिभुजः राजानः दुराराध्याः आराघयितुं 
प्रसादयितुं अशक्या: । प्रसादोन्मुखीकरणाशक्या इल्यर्थः । तथा स्थूलेच्छाः अ- 
घिकाझातत्परा वय॑ च छुमहति बहुले फले घने बर्द्ध मनो येपां ते तथोक्ताः । 
बहुधनाकाहिंण इ्वर्थ: | आकाद्ठामान्रमेवास्माक न ठु ते दास्यन्तीति भावः । 
तथा जरा वार्धकद्शा देहं हरति क्षिणोति । रुत्यु: अन्तकश्व॒ दयित॑ प्रियतम- 
मपि इदं जीवितम् । इसान् प्राणानित्यर्थः | हरति । अतः है सखे, जगतह्यस्मिन् 
लोके विद्युपः तत्त्वज्ञस्र पुंसः तपसोषन्यत्र । अन्यत् । इतरदिल्यथः । अन्यद्सा- 
धारण उत्तम श्रेयः मोक्षतराधन नास्ति । ततोष्न्यत् परम श्रेयोन्तरं नास्ति । 
अतः सर्वथा तदेव संपादनीयमिति भावः | शिखरिणी ॥ 

अथ तपसः श्रेयोहेतुत्वे तदाचरणस्त॒ कि वा योग्यस्थानमिल्याशझायामाह-- 

भाचे मलायिनि खण्डिते च बसुनि व्यथ प्रयाते5थिनि 
क्षीणे वन्धुजने गते परिजने नष्ट शनेयोचने । 

युक्त केवलमेतदेव खुधियां यजहुकन्यापयः- 
पूतग्रावगिरीन्द्रकन्द्रवटीकुल निवासः कचित् ॥ ७८ ॥ 

मान इति । माने अभिमाने म्लायिनि भमे सति । तथा वसुनि धने व ख- 
ण्डिते विनष्टे सति । 'देवभेदेउ्नले र॒इमों वसू रले घने वसु” इति विश्वः | अत 
एवं अधिनि याचके व्यर्थ अल्धमनोरथल्वानिरथंके प्रयाते सते । वाज्छितायी- 
लामहैंमुख्यं गते सतीद्यथे: । वन्धुजने पुत्रमित्रादिवन्धुजन समूहे क्षीणे अन्ाय- 
लाभात् इुशे सति। परिजने शुल्वर्ग गते वेतनदानाभावादन्यत्र गते सति । तथा 
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इनें: सन्द यौवने तारुण्ये नष्ट गलिते सति,। अनित्यखाभाव्यात् सर्वेस्सिन्वरिपल्े 
सतीलर्धः | चुधियां बुद्धिसंपन्नानां एतदेव. इद्मेवेक केवर्ल अलन्त॑ युक्त उचि- 

तम् । किमेतदित्वत आह--क्चित् ऋश्सिधित् जहुकन्यापयःपूता: गन्नाजलप- 
'बिन्ना आवाणः पापाणा यस्मिन्स तथोक्तो यो गिरीन्द्रः तस्य कन्द्रतस्यां हिमव- 

हिरेः विदारस्थल्यां कुझलो ऊत्तामण्डपः तस्मिन्रिवास इति यत्् तदेतयुक्तमितति 
संवन्धः । तस्व श्रेयः्साधनभूततपोयोग्यस्थललादिति भावः। 'निकुछकुणों 
वा छीचे छतादिपिहितोद्रे” इलमरः । शार्दूलविक्रीडितम् ॥ 

चित्तत निद्यानिद्ययस्तुष्रिवेके सति रम्यमपि सर्वमरम्यमेव प्रतिभाती- 
लाह द्वाभ्यामू--- 

रस्याश्वन्द्रमरीनयस्तृणबती रस्या दनान्तवस्थली 
रम्यं साधुसमागमागतसुर्ख काव्येयु रम्याः कथा । 

कोपोपाहितवाष्पविन्दुतरल रस्य॑ प्रियाया सु्॑ 
से रम्यमनित्यतामुपगते सित्ते न किंचित्पुनः ॥ ७९ ॥ 

रम्या इति | चन्द्रमरीचयः चन्द्रकिरणाः रम्या: रमणीया: । उद्दीपकत्नादिति 
भाव । तथा तृणचती शाहरल्माया वनानन््तस्थडी वनमध्यभूमिः रम्या रन््तुं योग्या । 
'जानपद-! इल्यादिना अक्षत्रिसार्थ ठीपू) तथा साधथुसमागमात् सलनसहवासा- 
दागतं ग्राप्त॑ यत्सुख तद॒पि रम्यम् । कवयते वर्णयतीति कविः तस्प कम काव्यम् । 
आ्ह्मणादित्वात् प्यनू । तस्य पडुजादिवद्रूदित्वाद्रसोछसितशब्दार्थलंघटनाथ । न 

* कर्ममात्रम्। तथा च काब्येपु उत्तप्रकारेषु काव्यनाटकादिपु कथाः श्रव्यवाच: 
उपाण्यानानि वा । रम्बा मनोहरा। । तथा कोपोशहिताः श्रणयकलहादिषु 
क्रोधवशात् उत्पन्ना ये वाप्पनिन्दवः अश्रुकणाः तैः तरल आविलं पियाया सुख 
र॒म्थम् । अतः सर्वेमपि रम्यमुक्तरीला सकलमपि मनोहरमेव । किंतु चित्ते मनति 
घनिल्वताम् । निल्ानित्ववस्तुविचारतत्परतामिद्यर्थः । उपगते सति किंचित्पुनः 
किचिद॒पि र॒म्यं न भवति । त्ह्मानन्द विनेति शेपः । इत्ते पूर्वेवत् ॥ 

उत्तमेवार्थ विवृण्व॒न्चिगमयति-- 

रस्ये हस्यैत्तल न कि चलतये श्रव्यं न गेयादिक 
पक वा प्रापसमासमागमखुख नेवाधिकप्रीतये । 

“किंतु भ्रान्तपतद्भपक्षपवनव्यालोलदीपाहुर- 
ज्छायांचअ्ंलठमाकलय्य-सकलं सन््तो चनान्त गताः॥ <८०॥ 

. रम्यमिति । हम्येतरू आसादोपरिप्रदेशः वसतये निवासाय न रम्ये किस । 
,रम्यमेवेलर्थः । तथा गेये गानम् | 'भव्यगेय-? इत्यादिना कर्तेरि निपातः । त* 

द्वादि.यस्र तत्तवोत्तम् | आदिशव्देन दीणावादादिकमपि संगद्यते। 'शेषाद्विभा- 

धा' इति क्लयः । न भ्रव्य कि भ्ोत्रसुखावहं न किम्। भव्यमेवेलर्थ: तथा 
छु० न्रि० १५ 
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आणसमायाः प्राणप्रियनायिकाया: समायमेन संभोगेन यत्सुख तच अधिकप्रीतये 
अल्नन्तसंतोपायेव भवति न किम । भवत्येवेत्यर्थः । किंतु सन््तः बस्तुविचारत- 
त्परपुरुषाः सकल अशेप॑ हम्येतऊनिवासादिकमपि भ्रान्तः पतनेच्छया परिभ्रमन् 
यः पतन्नः शलभः । 'पत्तज़: शलमे भानोी' इति विश्व । तस्य पक्षयों: पवनेन 
गरतोः वायुना व्यालोल: अतिचशकछः यो दीपाहुरः दीपकलिका तस्र च्छाया 
कान्तिः तद्बध् तरठम् | नश्वरमित्वर्थः । आकलय्य आलोच्य । वनान्ते बन- 
मध्य गताः । शाश्वत्तत्रह्मानन्द्साधनतपश्चया यमित्यर्थ: । इृत्त पूर्ववत्त् ॥ 

इति वैराग्यग्मतकव्याख्याने निद्यानित्यवस्तुविचारों नामाष्टम दशकम् । 

अथ शिवाचनम् 

ननु वस्तुविचारप्रसक्तानुप्रसक्तया तपसोइत्यन्तावश्यकत्वमुत्तम् । तत्किविध- 
मिल्माशद्टायां शिवाचनव्यतिरेकेणान्यन्न किंचिदृष्यस्तीति मनति छऋत्वेदार्नी ताव- 
च्छिवार्चन॑ वर्णयति । तधाचेन ट्विविधम--वाह्ममाभ्यन्तरं चेति। तन्नाय॑ वहूप- 
करणसाध्य॑ वहिुसविपयत्वादमुख्य चे्मिप्रेलादी तदुपेक्ष्य मुख्याभ्यन्तरपूज- 
नप्नकारमेवानुभवमभिनीयाह-- 

आसंसारात्रिभ्र॒ुवनमिद् चिन्वता तात ताइ- 
डेवास्माक नयनपदवीं श्रोत्रमाग गतो वा । 

योउय घत्ते विषयकरिणीगाढगूढामिमान- 
क्षीबस्यान्तःकरणकरिण+ संयमानायलढ्वीकाम् ॥ ८१॥ - 

आसंसारादिति । भत्र तातेद्याश्षयेश्रवणामिभुखीकरणार्थमादरातिशयथ्योतर्क॑ 
प्रथग्जनं प्रति संवोधनवचनम्। हे तात जनक ।तातत्तु जनकः पिता! इत्यमरः । 
आ संसारात् | अनादिसंसारादारभ्येद्यर्थं/ । पदद्ववमेतत् । विकल्पाद्समासः । 

इद प्रसिद्ध अयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनं भुवननयमपि । 'तद्धितार्थ-+ 

इत्यादिना समाहारसमासे पात्रायदन््तत्वान्न ल्लीत्वमू। चिन्व॒तां मागमाणानाम्। 
करमबश्ात्तत्र अवेशलाभाभावादिति भाव: । अथवा चिन्वतां परामशताम् अस्मा- 
क॑ नयनपद्वीं छोचनमार्य वा भ्रोत्रमाग श्रवणपथ्ध॑ वा ताहछू तथाविधः पुमान् न 
गतो न आप्त एवं। ताहक पुमान् न श्रुतो न दृश्लेलर्थ:। कोइसावित्यत आह-- 
योज्यं पुमान् प्रतीयमानतया भोगसाधनानि स्क्वन्दनवनितादीनि विपयाः 
एवं करिण्य: इभ्यः तास ग्राढोइतिहढः गूढः अप्रकाशश् योइमिमानः अलन््ता- 
सक्तिल्लाभहः तेन क्षीवत्प मत्तत् । 'मत्ते शौण्डोत्कटक्षीवा” इल्यमरः । 'क्षी्र 
मदे! इलख धातोः 'अनुपसगांत्फुछक्षीवक्षशोह्माघा:” इति निष्ठान्तों विपातः 
अन्तःकरणमेव करी तस्त॒चित्तमत्तेमण् संयमे सम्यधियमने आनायस् रज॑- 
“निर्मितजारुस लीलछामू | “आनायः पुंसि जाल लात? इत्ममरः। 'आठान- 
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इंति पाठे आलानस्य वन्धनस्तम्भस्य॒ छीलां धत्ते। दुदेसमनोनियमनसमर्थों सेव: 
तीलर्घः | तादगिति संवन्धः । अन्रेहवपुरुपस्स नयनश्नोत्रपथविषयसंवन्धेडप्यसे- 
वन्धोक्त्या संवन्धे असंवन्धरूपातिशयोक्तिः | तया च मनोनियमनस्थालन्ताश- 
क्यलरूप वचद्ु व्यज्यत इत्यलंकारेण वस्तुध्वनिः । तथा च केनचिद्योगेन मनो 
नियम्य तत्र व्रह्मानन्द्साधुनमूतान्तरक्षशिवार्चनतपोध्वर्य॑ कर्तव्यमिति गूढो- 
ध्यमप्तिप्राय/ तथा अन्यधर्मज़ान्यत्र सेवन््धासंसवादानायडीलामिव लीलामियौ - ' 
पम्यपर्यवसानसंभवद्वतुरंचन्धरूपो निदशनालंकारः । स चोक्तरूपकेणाद्वाप्निसा- 
वेन संकीयंते । मन्दाकान्ता वृत्तम् ॥ 

अथ तपश»प्रद्तत्तिप्रकारमेवाह--- 

यदेतत्स्वच्छन्दं बिहरणमकापेण्यमशन 
सहायें: संचासः श्रुतमुपशमैकधतफलम। 

भनो सन्दसुपन्द चहिरपि चिरस्यथापि विसुश- 
कन्न जाने कस्येपा परिणतिरुद्ारस्य तपसः ॥ ८२॥ 

यदिति । खच्छन्दं यथेच्छम् । अपराधीनमिति यावत् | विहरणं विहारथ ॥ 
न विदते कार्पण्यं देन्ये यर्मिसत्तथोक्त अशन मिक्षान्नभोजने कन्दमूलाद्ाहारो वा। 
तथा आयें: विज्ञानसंपन्नैः सह संवासः समागसथ्ध | तथा उपशमों विषयभोग- 
.बिरतिरेव एक मुख्य त्तफ़ल यर्सिमिलत्तथोक्तम्। शान्तिफलकतपश्चरणवो धकमि- 
लर्थः । भ्रुत वेदान्तशाखश्रवणम् । रु शास्रावधृतयो:' इति विश्व: । तथा 
बहिवाह्मदेदों मन्दस्पन्द॑ मन्द्प्रसारम् । अन्तमुंखलादिति भावः । मनो5पि 
अन्तःकरणं चेति यदेतत् सब वर्तत इति शेपः । 'नपुंसकमनपुंसकेन-” इत्येक- 
शेषः । एपेति विधेयप्राधान्यात्वरीलिउ्नता । शैत्यं हि यत्सा प्रकृतिजलस्थ' इति- 
वत् । कस उदारस्य महतः तपसः परिणतिः परियाको वा न जाने । न वेन्नी- 
सर्थः । यद्वा परिणतिः परिणामी वा न जाने । कि वा तप एवंडपेण परिणतम्, 

तन्न जानामीलर्थ: । भूतः सन्नपि। चिरस्स चिरकालमिलर्थ। विम्शन् पराम्शशन्नपि | 
पिराय चिररात्राय घिरसायात्िराधका: इत्यमरः । विभक्तिप्रतिरूपकन्ययम् । 

ः तश्च तपः शिवपूजनमेव कथमन्यथास्थेदक्फलसाधने एवंविधपरिणामे वा सामर्थ्य « 
संभवेदिति भाव: । शिंखरिणी ॥ 

अथ शिवचरणमेच दरणमिति स्मरणममिनीयाह--- 

जीणी एव मनोस्थाश्य हृदये यात॑ च॑ तद्ोचर्न ५ 
हन्ताहैएु गुणाश्व॒ वन््ध्यफलतां याता गुणजैबिना । 

कि युक्त सहसाभ्युपेति चलवात्कालः छतान्तो फक्षमी 
हा ज्ञातं मदनान्तकाडरियुगल सुक्त्वास्ति नान्या गति। ॥८३॥ 

जीणी इति मनोरथा विषयामिलापाश हृदये अन्तरन्न एवं जीर्णा नष्ठा३ । 

बाव्ठामात्रमेव न त्वचुभूता इलर्थः | त्तवा अक्नैपु अवयवेधु तत तयाभूतम् | का- 
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मिनीसंभोगोपयुक्तमित्यर्थः । यौवन यात॑ यलितम् । हन्तेति विषादे। तथा गुणण- 
ज्ञाः गुणग्राहिणश्न । सहृदया इति यावत् | तेविना । 'पथरिवना-' इल्यादिना तू- 

तीया । गुणा; विद्याविवयादयश्व वन्ध्यफलतां निष्फलतां याता: गताः। अनु- 
भावकाभावान्रिरर्थका जाता इसर्थः । तथा बलवान वलिए्ठः । दुर्जय इलथ्थः । 
कार कालखरूपः । अपरावत्य इति यावत् । अक्षमी असहनश्व कतान्तो यमः 
सहसा अभ्युपैति अमियुह्दें | ग्राणापहरणार्थमित्यर्थः | 'झतान्ती यमसिद्धान्तोँ 
इत्ममरः । अतः कि युक्त उवितम् । ईद्मदशायां कि कर्तेव्यमिति भावः । दवा 
कश्म्। तथापीदमेक तरणसाधनमस्तीति स्सरणममिनीयाह--ज्ञार्त अवगतम् । 

कि ज्ञातमियत आह--मद्नान्तकस् शभोः अद्धियुगल पादयुग्म मुक्त्वा विहाय 
अन्या गतिः शरण नास्ति । अतस्तदेव शरणमिति भावः । शादूछविकीडितम् ॥ 

ननु 'यत्पादनिःसतसरित्थवरोदकेन तीर्थेन मूप्रमैघिकतेव शिवः शिवोई- 
भूत् । ध्यातुर्मनःशमलशीलनिसृष्ठवर्ज ध्यायेचिरं 'भगवतश्वरणारविन्द्म ॥४ 
इत्यादिना शिवाग्रशेषदेवताकल्याणप्रदे अखिललोकाराध्ये संसाराणबवतरणयान- 
पात्रे भगवतश्वरणारविन्दे जाअति कर्थ शिवाद्धियुगर्ल विनान्या गतिनसतीति 
प्रयस इत्याश्नक्लाह-- 

महेश्वरे वा जगतामधीश्वरे 
जनावँने वा जगद्न्तरात्मनि। पा 

न बस्तुमेद्प्रतिपत्तिरस्ति मे हर 
तथापि भक्तिस्तरुणेन्दुशखरे ॥.८७॥ .. - .* 

महेश्वर इति। जगतां चतुदंशभुवनानां अधीश्वरे खांमिनि महेश्वरे शिवे वा । 

तथा जगतां अन्तरात्मनि अन्तःकरणसाक्षिणि अन्तयोमिणीति वा। अथवा अ- 
न्तभूतात्मनि जीवात्मखरूपे । अवियाग्रतिविम्बितचैतन्यत्वेब तथाभूतल्वादितिं 
भावः । यद्वा जगन्हन्तरात्मनि यस््र तर्मिन् तथोक्ते । कुक्षिस्थाखिलभुवन इत्य- 
थेः । जनानदेयतीति जनादने विष्णो वा। मे मम्र वख्ुमेदपतिपत्तिः 4 भय महें- 
श्रोड्य जनादेन इति वस्तुगोचरभेदबुद्धिः नास्ति । 'शिवाय विष्णुरूपाय” इसा- 
दिना तयोवस्तुतो भेदाभावादिति भावः । तथापि भेद्प्रतिपत्त्यभावेडपि तरुणेन्दुः 
शेखर: शिरोभूषणण यस्त॒ तस्मिन् शिवे भक्ति: सजनानुराग: । अस्तीति शेष: । 
अतएव नान््या गतिरित्युक्तम्रिति भावः । इ॒दं॑ व 'खभावो दुरतिक्रमः” इति 
न्यायादिद्यवगन्तव्यम् । वंशस्थशृत्तम् ॥ 

अथ स्थायिनः शमस्योद्यवशाच्छान्तरसामिव्यज्ञकवाक्यान्याह' पश्च॒मिः--- 

स्फुरत्स्फारज्योत्लाघवलिततले क्ापि पुलिने 
खुखासीनाः शान्तंध्वनिषु रज्ननीषु झुसरितः 

भवाभोगोद्धित्नाः शिव शिव शिवेत्युश्चचचसः - 
कदा यास्यामोउच्तगेतवहुलवाष्पाकुलद्शाम्॥ ८५॥ 

सफुरदिति | शान्ताः उपरता: ध्वनयः पक्षिग्रगादिस्तानि यासु ता तथो- 
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का ॥, एसेन: चित्तविक्षेपहेतुराहित्य॑ सूच्यते | रजनीए रात्िषु रफुरन्ती प्रकाश-' 
: माना स्फारा प्रवृद्धा च या ज्योत्ला, चन्द्रिका तया घवलित॑ पाण्डुरीक्ृत तल प्रदें-” 

जाः,यखस्तर तर्न् कापि कर््िश्वित् चुसरितों गद्भायाः संवन्धिनि पुलिने सैकते 
सुख यथा. तथा आसीना उपविश्व: सन््तः । भवासोगात् संसारविसारादुद्विमा:' 
विहुलाः । दुःखजनकत्वादिति भावः | वयमिति शेषः । अतः शिवेद्यादिन्रिवारं' 
“उन्नानि ताराणि वचांति आक्न्दवचनानि येपां ते तथोक्ताः | आर्तवचसः इति 
पाठे देन्यवचनाः सनन््तः कदा करिसन्वा समये अन्तः अभ्यम्तरे यताः । निय- 
मनवशादन्तर्धीना इति यावत् । बहुलाश्व ये बाष्पाः आनन्दाश्रूणि तैः आकुला 
च्याकुंछा या दशा अवस्था तां याद्वामः । अन्तरनियमितानन्द्वाष्पपयोकुलावस्थां 
कृदा गरमिष्याम इत्सर्थः । दृशम? इति पाठे वाष्पाकुला या दुग्दृष्टिः तां यास्याम 

इलन्बयः । “कदा खामानन्दोद्वतवहुलचाप्पाकुलदश:? इति पाठे आनन्दादुद्वता 
उत्न्ना ये बहुल्वाष्पा: तेः आकुला इश्शो येपां ते तथोक्ताः । क॒दा स्थाम 
भवेन् । तदानीं खल वर्य कृतकृलय इति भावः । शिखरिणी ॥ 

वितीणं सर्वेस्ते तरुणकरुणापूर्णहद्याः 
स्रन्तः संसारे विगुणपरिणामां विधिगतिम् । 

वर्य पुण्यारण्ये परिणतशरचन्द्रकिरणा- 
ख्तरियामा नेष्यामो हस्चरणचिन्तैकशरणा: ॥ ८६॥ 

विती्ण इति । सर्वस्वे नेखिजुथने वितीर्ण दत्ते अर्थिसात्कृते सति । 'खो ज्ञाता- 
वात्मनि स्व त्रिप्वात्मीये सो$ल्षियां घने” इल्मरः। ततः तरुणा प्रथमा या कह 
णा भूतदया तया पूणोनि पूरितानि हृदयानि येपां ते तथोक्ताः । तथा.संसारे वि- ' 
घिगतिं देवप्रशृत्ति विगुणपरिणामां विपमपरिपाकाम् । अकुशलपर्यवसायिनीमिति 
यावत् । सरन््तः सन््तः मनस्लुसंदधानाः सन्तः वर्य पुण्यारण्ये तपोवने हरचर- 
णचिन्ता शिवपादारविन्द्ध्यानमेच एक मुख्य शरण रक्षण येपां ते तथोक्ताः सन्तः- 
परिणताः परितो व्याप्ताः शरघन्द्रकिरणाः शारदेन्दुमयूखा याठु ताखथोक्ताः नरि- 
यामाः रात्रीः नेष्यामः गमसरिष्यामः । कदेति छोपः | हयोः प्रथमचरमयामा- 
भ्रयो: दिनव्यवंद्ाराज्यों यामा यस्थाः सा त्रियामेति विग्रहः । दत्त पूर्ववत्त ॥ 

कदा घाराणस्याममरतटिनीरोधसि चस- 
न्वसानः कौपीन शिरसि निद्धानो5श्ललिपुट्म्। 

अये गौरीनाथ तिपुरहर शंसो भिनयन 
प्रसीदेत्याक्रोशबन्रिमिपमिव नेष्यामि दिवसान,॥.<८७ ॥ 

कदेति । कदा करिमिन्वा काले वाराणस्यां काशयां अमरतदिनीरोधतति गद्गातीरेः 

चसन् तिएतन्। तथा कौपीन शुद्याच्छादुनचेलखण्ड बसानः आच्छादयन् । छोक- 
विरोधपरिदारार्थ तावन्मात्रपरिग्हो नतु परिग्रहान्तरापेक्ष इलर्थ: । बस जाच्छा- 
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दने? इति धातोः शानच् । शिरसि अघलिपुट करसंपुट निद्धान। सन् । ज़ये 
ओः गैरीनाथ पार्वतीपते । चयाणां पुराणों समाहारः निपुरम्। पानरादित्वान 
ौपु। तस्म । हरतीति हरः । हे त्रिपुरहर त्रिपुरान्तक । श॑ सुख अस्माइुव- 
तीति शंभो । त्रिनयन हे अ्यम्बक । शुप्रादित्वान् णत्वम् । एतदामन्रणचतुष्ट्यं 
प्रमेधरत लोकसंगहकारणत्वाशक्यकायेकरणसामथ्यंक्तजनसुखसंधायकत्वा- 
साधारणमहिमास्पदत्वचोतनार्थमित्मयवगन्तव्यम् । प्रसीद् असत्नो भवेति आक्रो- 
शन् उच्चे: रटन् दिवसान अनेकान निमिषम्तिव क्षणमरिव नेष्यामि। सत्र 
भावितीवरनरकयातनानुचिन्तनादिमिर्विभाविजनितः कोपीनधारणशिरोजलिंपुट- 
संघटनादिभिरनुभावेरभिव्यक्त: कदेतिपद्सूचितेन चिन्ताख्येन संचारिभावेन 
च परिपुष्टः खात्मावमाननलक्षणो निर्वेदस्थायी शान्तरसः परिष्फुरतीअवगन्त- 

व्यम् । एबमुत्तरत्रापि योज्यम् । बृत्त पूर्ववत् ॥ | 

खात्वा गाह्ढेः पयोतिः शुचिकुसुमफरूरचथित्वा विभो त्वां 
ध्येये ध्यान निवेश्य क्षितिधरकुहरप्रामपर्यइ्डसूले । | 

आत्माराम फलाशी सुरुवचनरतत्त्वत्पसादात्प्मरारे 
डुख मोक्ष्ये कदाहं समकरचरणे पुंसि सेवासमुत्थम ॥ ८८॥ 

सात्वेति । गज्ञाया इमानि गान्नानि । 'तस्येदम! इत्यण् । तैः पयोमिः । गद्ा- 
ज़लैरित्यर्थ: । स्रात्वा शुद्धो भूत्वा । है विभो शंभो, शुचिभिः श॒द्गेः । शाल्रसंम- 
तैरिति यावत् । झुसुमैः फरैश्व त्वां अर्चयित्वा समाराध्य । एतेन वाह्मपूजाया 
अप्यशतः प्राधान्यमस्तीति सूचितम् । ध्येये ध्याठु योग्ये वरुनि । त्वचरणार- 
विन्द एवेटयर्थ: । ध्यान निवेश्य । एकाअचित्तों भूत्वेद्यर्थ: । तथा क्षितिधरकुहरे 

यो आवा पाषाणः स एवं पर्यक्ठः सुखशब्या तस्त मूले । निपृण्णः सन्निति होषः । 
समाधिव्युत्थानानन्तरं सुखसंवेशयोग्यतादोतनाथ आब्णि प्रयेडवत्वरपणम् । आ- 
त्मन्येवारमत इत्यात्मारामः । विषयान्तरासक्तिशत्यः सन्तित्यर्थ: | र्मन्ते यो- 
गिनोपनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि! इति स्खतेः । तथा फलाशी फलाहारः । शरी- 

रधारणार्थमिति भाव: । गुरुववनरत्तः आचायों पद्ष्टिकर्मा चरणतत्परः सन् । अहम्। 
इत्यंभूतताया एवं भेयोहेतुत्वादिति भावः । हे स्मरारे मद्नान्तक शंसो, त्वत्म- 
सादात् त्वदुनुग्रह्यत् मकरेण सकराकाररेखया सह वर्तेत इति समकरक्षरणो 
यस््र तस्मिनू तथोक्ते एुंति महाभाग्यसंपन्ने पुरुषे विषये। राक्षीत्यर्थ: । सेवास- 

स॒र्त्य परिचयासमुत्यन्न॑ दुःखं कदा मोक्ये । परमेश्वराजुअ॒ई बिना श्रेयोलाभाभा- 
ब्रादिति भावः । समकरचरणस्थ महासाग्यसंपन्नत्वमुक्त सामुद्रिके--'मकरो 
मत्परेखा च पद्मशह्भाकृतिः पदे । स्रह्मापनी भहाभोगी दाता दीघौयुरेव च 
इंति सखरा ॥ 

. एकाकी निःस्पृहः शान्तः पाणिपानो दिगम्वरः। 
.० » क॒दा शंसो भविष्यासि कर्सनिर्मूलनक्षमः ॥ ८९५॥ 
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एकाकीति । एकाकी असहायः । सन्नरहित इतिं यावत्। 'सन्ञत्सिजायते 
काम इत्यादिसज्नजनितकामादिपरम्परायाः अनर्थहेतुत्वादिति भावः । 'एकादा- 
किनिचासहाये” इल्य[किनिच्प्रययः । कुतः । निःस्व्ठवृहः विषयासिलापशून्यः 
अतएव शान्तः रागायनुपहतचित्तः । 'शान्तों दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो 
भूत्वा! इति श्रुतेः । अतः पाणिरेव पात्र मिक्षापात्र यस्सर स तथोक्तः । तथा 
दिशा एवाम्वराणिं यझ्म स तथोक्त: सन् । अहमिति शेपः । हे शंभो, कर्मणां 
संचितप्रारब्धानां निमूलने समूलविध्व॑सने क्षमः समर्थ: क॒दा सविष्यामि। करमे- 
बन्धात्कदा सोक्ष्य इल्॒र्थः । 'मिद्वते हृदयग्रन्थिरिछ्यंते सर्वैसेशयाः । क्षीयन्ते 
चास्स कर्माणि तस्सिन्ह्टटे परावरे॥' इतीशरसाक्षात्कारसन्तरा कमैक्षयासावात्तदर्थ 
ल॑ प्र्यक्षो भवेति भावः । अनुष्टप् ॥ 

अयैदंभूतानां. शिवप्रसादान्मोक्षमार्गोडविलम्बेनेच छुलभो. भवतीति 
निगमयति-- 

घाणि पात्रयतां निसर्गशुचिना भैक्षेण संतुष्यतां 
यत्र क्षापि निषीदर्तां बहुतुण' विश्व मुहुः पश्यताम् । 

अञ्यागेषपि तनोरखण्डपरमानन्दाववोधस्पृशा- 
भध्चा को5पि श्िवप्रसाद्सुलूमः संपत्स्यते योगिनाम्॥९०॥ 

पाणिमिति । पार्णि करतलमेव पात्न सोजनभाजन कुर्वतां पान्रयताम। पात्र- 
शब्दात् “तत्करोति-? इति प्यन्ताह्नटः शनत्नादेशः । निसगेशचिना खमभावपरिपूतेन 
मेक्षेण मिक्षाकदम्बकेन संतुष्यतां संतोष प्राप्नुवताम् । 'सिक्षादिस्यो5णः । “मैश्ष 
मिक्षाकदम्घकम! इसमर:। यन्ष कापि यस्सिन्कसिसिन्ध्रदेसे । इमशाने बने वेल्यथः । 
'_निषीद्ताम् । उपविशत्तामित्यथः । मुहुः पौन:पुन्येन विश्व॑ प्रपचे बहुतृर्ण इषद्स- 
माप्ते तृणम् । तृणकल्पमित्यर्थः । “विभाषा छुपो वहुच्युरस्तात्तु' इति वहुच्प्रयः 

अकृतेः पूर्व भवति । 'स्मादीषदसमाप्ती तु वहुच्प्रकृतिलिद्ञकः इति वचनात्मझ्न- 
तिलिड्गता । पश्यतां आकलयताम् । तथा तनोरद्यागेषपि देहसंवन्धशून्यत्वा- 
भावेषपि अखण्डोइपरिच्छित्ों यः परमानन्दो त्रह्मानन्दः तस्म अवबोध॑ स्पृशन्ति 
अनुभवन्तीति तथोक्तानाम् । जीवन्मुक्तत्वादिति सावः | 'स्टृशोड्छुदके' किन? 
इति क्रिन्म्रययः । योगिनां ध्याननिष्ठानां शिवप्रसादेन सुलभः सुलमभ्यः 
क्रोडषपि अनिवाच्योध्वा । मोक्षमार्ग इल्र्थ: । संपत्सते संपन्नो भवति ।॥ 
शादूलविक्रीडितम् । का 

इति वैराग्यशतकतव्याख्याने शिवार्चन नाम नवर्म दशकम् । 

अथावधूतचयो । 

शिवार्चनस मोक्षोपयोग्यावधूतसावफलूकल्ाद्सागेडपि तनोरखण्ड परमानन्द- 
चोधस्थशामित्युपकान्तलाबेदानी तावदवधूत्वयोौमाह--अथावधूतचर्येति। अव- 

. श्ूतो नाम अश्ात्मैक्यानुसंघानतत्परः विस्द्वतवहिःप्रपश्चः जीवन्मुक्तशब्दवाच्यो 



३७० सुभावितत्रिशयां: > 

महिनों योगपुरुषपः तस्प चर्या आचारः । उच्चत इति शेंपः । उपकोर्न्तामबधू: 
तचगया. दशसिवर्णयति--- न्किश 

कौपी् शतखण्डजज॑रतरं॑ कन्धा पुनस्तादशी 
नेश्विन्त्य निस्पेक्षमक्षमदान निद्रा इमशाने घने । 

स्वातब्येण निरहुश विहरर्ण स्वान्त प्रशान्त सदा 
बैये योगमहोत्लवेषपि च यदि च्रेलोक्यंराज्येन किम ॥९१॥ 

' क्ौपीनमिति । शतखण्डेः अनेकशकडैः जजरतरं अतिविशीर्ण कौपीन गुह्या- 
च्छादनचीरखण्ड यदि । अख्ी चेदिल्वर्थः । एवमुत्तरत्रापि । 'कीपीन स्ादकार्ये व 
गुह्मचीरप्रदेशयोः? इति विश्व: । तादशी तथाभूतशतखण्डजजरतरेवेल्यर्थ:। कन्यां 
पुनः कन्था चासर्ति यदि । नैश्चिन्लं विषयचिम्ताराहित्यं च यदि । तथा निरपेंक्ष- 
मन्नानवर्तनापेक्षारहितं मैक्ष अशन भोजन यदि । इमशाने गेतभूमी वने महारण्ये 
वा निद्रा च यदि । खातन्रयेण खाच्छन्गेन निरदुर्श अग्रतिवन्ध विहरण विद्दा- 
रश्च यदि । सदा प्रशान्तं प्रसनम् । वा दान्त-! इलादिना निपातः । खान्त॑ 
चित्त यदि । योगमहोत्सवे योगः समाधिरेव महोत्सवः तस्मिन खैचे च यदि 

अस़ति चेत्, तहिं त्रै्ोक्यराज्येन त्रिकोकाधिपत्येन करिमू । न क्रिमपीत्यर्थ:: । 
तस्थैव परमसीख्यावहल्लादिति भावः । भ्रयो लेकाजैलोक्यम् । चातुर्वष्योदिल्ा- 
त्खार्य ध्यव्यत्ययः । शार्दूछविक्रीडितम् ॥ 

नन्वत्यन्तसौख्यावहत्वेन प्रतिद्धं त्रलोक्यराज्य॑निषिध्य कौपीनादिसंपत्तेरे- 
वोत्तमत्व॑ प्रतिपादितम्, . तद्सत् । यतस्तस्येवालस्तग्रलोभकलादित्याशहल 
मनखिनस्तावदेतावदेवाप्रक्ोभक॑ कि त्रह्माण्ठमपि ततन्नाकिंचित्करमेवेति सहृष्टा- 

स्तमाह-+« 

च्रह्माण्ड भमण्डलीमा् कि लोभाय मनस्विनः । 

'.. शफरीस्फुरितेनाव्थिः शुब्धो न खलु जायते ॥ ९२ ॥ 

च्रह्माण्डमिति । मण्डलीमान्न॑ विम्बमात्रम् । घटादिवदियत्तया परिच्छिन्नमि- 
च्यर्थ: । 'मण्डडीभूतर्! इति वा पाठ: । तथा अमण्डरुं मण्डरं संपद्मम्रान मण्ड- 
लौभूतम् । भभूततद्भावे च्वः । 'ऊ्योदिच्विडाचश्व' इति गतिसंज्ञायाम् 'कु्गांति- 
ग्रादय/' इति सम्रासः । 'विम्वोअल्ली मण्डल त्रिधु' इल्ममरः । ब्रह्माण्ड चतुर्देशभु- 
वनगर्मितब्रह्माण्डकटहः मनखिनो धीरस् । योगिन इल्मर्थ: । प्रशंसायामिनिः । 

लोभाय चित्तप्रकोभनाय किमू । भवतीति शेष 4 न भवत्येव किमुत तदेककोणे 
विलीन त्रैलोक्यराज्यमिति भावः । तन्न दषान्तमाह--अव्थिः समुद्र: शफरीस्फु- 
रितेन मत्स्विशेषोहुण्ठनेन क्षु्धः क्षोमितः । 'श्ुब्घखान्त-! इब्यादिना निपाततः ।. 
न-जायते खल न भव॒ति खड! ओछ्ठी ठु शफरी दुयोः? इल्यमरः । मत्स्योह्ृण्ड-- 
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नेनाव्विक्षोमणंतिव अलोक्यराज्येन मनखिमनःप्रतोभनमिंथर्थ: । अतस्तदेवा- 
तिसोल्यावहमिति सावः । अनुष्टप् ॥ 

अथ वेराग्यग्रकारमाह-- 
मातलेध्मि भजस्व कंचिद्परं मत्काछ्िणी मा सम भू- 

भरेषु स्पृहयालूबस्तव वदे का निःस्पृदणामसि । 
सच्चःस्यृतपकाशपत्रघुटिकापात्रे पवित्रीकृते- 

मिक्षाचस्तुमिरेव संप्रति वर्य चृत्ति समीहामहे ॥ ९३ ॥ 
मांतरिति । मातः जननि हे लक्षिम । “अम्बार्थनयोहख: इति हखः । अतन्र 

माठ्गहणमेतावन्तं कार त्वया रक्षिता वयमिति भत्तयतिशयसूचनार्थमित्यवंग- 
न्तत्यम् | अपरं अन्य कंचिड्भराग्यवन्तं पुरुष भजख सेवख। मत्काहिणी मद्ठिप- 
याभिलापिणी मा सम भू:। मा भवेत्यर्थः । 'स्मोत्तरे लद् च' इति चकारादाशी- 
रथें छुद्। 'न माइ्योगे' इल्डागमप्रतिपेधः । नन्विदानीं कुत एतद्वेंराग्यमियत 
आहुः--भोगेपु स्क्चन्दनादिविपयानुभवेषु स॒ृहयालवः स्प्ृह्वन्तः पुरमांस 
स्प्टहि-'इत्यादिना चुरादीदन्ताण्ण्यन्तादालच्प्रय्यय: तव बशे त्वदायत्ततायाम् । 

चर्तन्त इति शेपः | त्द्धीना भवन्तीत्यर्थ: । “वश आयत्ततायां चा इलमरः | 
तहिं यूय॑ क इल्याशइायामाहुः--निःस्पृह्दणां भोगामिलापश्षज्यानां काति कीह- 
म्िधासि । न काप्यसील्यर्थ: । वर्य च्॒ निःस्पृहद् इति भावः । अतो5स्मान्विहा- 
यान्यत्र गच्छेति संवन्धः । नन््वेब चेद्ुष्माक कर्थ जीविकेखाशड्ायामाहु+--बर्य 
सेप्रति इदानीं सद्ः तत्काल एवं। 'सयः्परुत्परारि-? इत्यादिना निपातनात्साधुः॥ 
स्यूता पिरचिता । कर्मणि का । “च्यीः झडनुनासिके च! इति ऊढि यणादेशः । 
पलाशपत्रपुरिका किंशुकपर्णपुटिकरव पात्र सिक्षाइरणोचित॒भाजन तस्मिन्पवित्री- 
कुतेः । पावनीभूतरित्यर्थ: । अभूततद्भावे च्विः । 'अस्य च्वी” इतीकारः । भिक्षा- 
बखतुभिः अन्नकवछ्शाकादिसिक्षाद्रन्य रेव । “मिक्षासक्तुमि इति पाठे मिक्षासक्तु- 
विशेषरित्यर्थ: । इतिं जीविकां समीहामहे अभिलपामहे । विरक्ता भवाम इलर्थ:। 

अतः किमरथ त्वमस्माकमिति भावः । अन्न पलाशपत्रपुटिकायाः सद्यः्यूतत्वक- 
थन॑ अविशदतशोतनार्थम् । अन्यथा भिक्षाहरणाजुपयुक्ता स्मादिति वेदितव्यम् । 
तथा 'पलाश पश्मपत्न॑ च' इल्यादिवचनात्पवित्रीकरणयोग्येपु पलाशपत्रेएु निक्षिप्त- 
साधारणान्नादीनामपि पविन्नत्वम्, किमुत निसगेशुचिसिक्षावस्तूनामिति चावंग- 
न्तव्यम् । शादूरूविक्रीडितम् ॥ 

अथ योगिनः सा्वेभौमसाम्यमाह-- 
महाशय्या पृथ्वी विपुलमुपधान भुजरूता 

बिताने चाकाश व्यजनमजुकूछो5यमनिल+ 
शरचन्द्रो दीपो विरतिवनितासड्मुद्तिः 

छुखी शान्तः शेते मुनिरतनुमूतिशप इव ॥ ५७ ॥ 
महाद््येति । छ०्वी भूमिः महाशय्या विंशड्डटपयेड्ः । पथुरेव एथ्वी ! 'वोतो 

गुणवचनात इति डीप | सही हंय्या । भोन्रा कु: पृथिवी पृथ्वी क्ष्मावनिर्मेदिनी 
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मही! इल्ममरः । भुजंलतता बाहुवक्ली विपु्ं विस्तीण उपधानम् । 'उपधान तृप- 
बह: इल्मरः । आकाझ च वितान॑ उल्लोचः । 'अन्ली वितानमुझेचः” इलमरः। 
अर्य प्रवर्तमानः । अनुकूल: अनिलः पवन: व्यजनम् । तालबृन्तकमिलर्थः । 

व्यजन तालइन्तकम्! इलमरः । धरचन्द्रो दीप: । शरहरदण चन्रस् प्रकाशाति- 
शयबोतनार्थम् । इत्येतत्सर्वमयलफिद्धमू, अपरिच्छिन्नं चेलर्थः । श्रपिद्ध तु नैव॑- 
भूतमिति भाव: । खय्य विरतिः विरक्तिरेव वनिता तत्माः सप्नेन मुदितः संतुष्टः 
अत एवं छुली आनन्दपूर्णः शान्तः शमशीलों मुनिः । “निदत्तः सर्वेतत्तज्ञः 
कामकरोधवबिवर्जितः । ध्यानस्थो निष्कियों दान्तस्ुल्यसृत्काबनों मुनिः ॥! इत्यु- 
ततलक्षण:ः कथ्रियोगीवरः । अतनुभूतिः असण्दितिश्वर्य ठंपन्नो दृपः सार्वभीम इच 
शेते खपिति। निरातइं निद्रातीत्यर्थ:। रपकर्सकीर्णोंब्यमुपमालंकारः । तथा 
उपमानाधुपादुपमेयत्य मुनेरपरिच्छिन्रशब्यादिसंपन्नत्वेन।धिक्यप्रतीतेव्येतिरेको 
व्यज्यत इल्जुकारेगाल्कारघ्वनिः । शिसरिणी ॥ 

अथ योगिखरूप॑ निरूपयति -- 

मिक्षाशी जनमध्यसद्भरहितः स्वायत्तचेष्ट! सदा 
हानादानविरक्तमागनिरतः कश्चित्तपस्त्री स्थितः। 

रथ्याकीणविशीर्णजीणवसनः संप्राप्तकन्थासनो 
निर्मानो निरहंकृतिः शमसुखाभोगेकबद्धस्पृहः ॥ ९५ ॥ 

मिक्षेति । भिक्षामश्नातीति भिक्षाज्ञी । मिक्षात्रमात्रभोजनेन शरीरघारणत- 
त्पर इल्मर्थः । जनमध्ये सप्धरहितः आसक्तिविहीनः । 'सद्बात्संजायते कामः-* 

इत्यादिस्टरतेः । तस्त्र निधानत्वादिति भावः । किंतु सदा सर्वदा खायत्ता खाधीना 

चेश व्यापारों य्न स तथोक्तः | खच्छन्द्विह्ाारनिरत इल्यर्थ: । खाधीनात्मीय- 

व्यापारों वा। “अथीनो निम्न आयत्त/ इतमरः । तथा हानादानयोः त्यागखीका- 

रयोर्विरक्तः असंकीर्णः यो मागेः तत्र निरतः आसक्तः । नियमेन हेयवस्तुद्दानो- 
पादेयवस्तृपादानतत्पर इल्मर्थः । यद्दा हाने इदं हेयमिति तद्यागः, आदान इद्मु- 
पादेयमिति खीकारः । हेयोपःदेयबुद्धिशत्य इसर्थः । निम्नेगुण्ये पथि विहरतां 
को विधि: को निषेधः” इत्यादिवचनात्तस्य विधिनिपेघातीतत्वादिति भाव: । तथा 

रथ्यायां वीध्यां कीणे अजुपयुक्तत्वाजनविश्षिप्तम् । कुतः । विशीर्ण विश्वकल्ि- 
तम् । तत्कुतः । जीर्ण पुरातनं तथाभूतं वसन॑ आच्छादन॑ यम रथ्याकीणविशी- 
णेजीणवसनः । 'चीराणि कि पथि न सन्ति दिश्वन्ति सिक्षामः इल्ादिना तस्त 

तथाविधवसनधारणखाभाव्यादिति भावः।अशेजादित्वान्मत्वथीयो5च्प्रद्ययः । अ- 

शैआदिराकृतिगणः । यद्दा रथ्यायां कीण अनाद्रेण विक्षिप्त विज्ञीं्ण जी च बस 

निजाच्छादन येन स तथोक्तः । संग्राप्तं समधिशितं कन्थेवासन येन से तथोक्तः 
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चहुगणितकन्धोपयुप्रविष्ट इत्यथ: । अतएवं चिमानोडमिमानशन्यः निरहंकृतिः 
अहंकारशत्यः । तदात्साध्यासरहित इत्यर्थः । शमो नाम वैराग्येण निर्विकारचि- 
तत्व॑ तेन यः सुखाभोगः आनन्दातिशयः ततन्न एक झुख्य यथातथा बद्धा स्पृहा 
गन स तथोक्तः । ब्रह्मध्याननिष्ठ इल्यर्थ: | कब्चित् कोषपि तपसख्ली महातपाः 
योगीश्वरः प्रशेसायामिनिः । स्थितः । निरात्तई वर्तेत इति भावः । रथ्याकीर्णति 

' सेग्राप्तेति च विशेषणद्वयेन वाह्मवैराग्यमित्यवगन्तव्यम्। खभावोक्तिर॒ंकारः--- 
'सखभावोक्तिरतों चारु यथावद्वस्तुवर्णनम्? इति लक्षणात् । शादूरूविक्नीडितम् ॥ 

अथ योगिनां मानावमानठुल्यतामाह--- 

चण्डालः किमय॑ द्विजातिस्थवा शूद्रोउ्थ कि तापस+ 
कि वा तत्त्वविवेकपेशछसतियोंगीश्वर। कोषपि किस । 

इत्युत्पन्नविकल्पजल्पसुखरेराभसाष्यमाणा जने- 
ने कुद्धाः पथि नेव तुएमनसो यात्ति स्वयं योगिनः ॥ ९६॥ 

नण्डाल इति | अय परिदश्यसानः चण्डाल; कि अन्सतजो वा । अथवेति पश्षा- 

न्तरे । द्वे जाती शुद्व॒त्वचाह्मणरुपे यस्य स तथोक्ताः कि ब्राह्मणो वा। “जन्मना 

जायते शहद: कर्मणा जायते द्विज:” इति वचनादिति भावः । यद्वा द्वे जाती जन्म- 
नो गर्सतिर्गमनसंस्काराभ्यां यस््य सः द्विजातिः किमू । अथ यद्दा श॒द्वः कि इफलो 
वा किम । वा यद्वा तापसः कि तपोनिष्टो वा किम् । वा तत्त्वविवेकपेशला परसा- 
थैपर्यालोचनतत्परा मतियेस्य स तथोक्तः कश्रित्कोषपि योगीश्वरः के ध्याननिष्ठो 
वा। इलनेन प्रकारेण उत्पन्ेः उदितिः विकल्पजल्वैवॉक्यिः मुखराः वाचालाः तैः | 
इत्यभूतवाक्यानि वद्द्धिरित्यर्थ: । जने; पथि सार्गे आभाष्यमाणा अधिक्षिप्यमा- 
णा अपि न छुद्धाः न कोपिताः । चण्डाल्त्वायाक्षेपेणेति भावः । नैव तुष्सनसः 
ने संतुशन्तःकरणाश्र द्विजातित्वाद्राक्षेपणेति भाव: । योगिनो योगारूढाः खर्य 
यान्ति तृष्णी गरव्छन्ति । मह्मनिष्ठत्वादिति भावः । तथा व गीतावचनम-- तन . 
अहष्येतिवय प्रष्य नोद्विजेत्पाप्य चाप्रियम् | स्थिरचुद्धिरसंमूलो अद्यविद्वह्मणि 
स्ितः | ज्ीतोष्णसुखदुःखेषु तथा सानापमानयो$ ॥ ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थी 
विजितेन्द्रियः । युक्त इत्युच्यते योगी समलोशर्मकाधन:॥? इत्यादि । इत्तं पूर्व वत्त् ॥ 

अथ हिंसादिराहियइत्तिमाह-- 

हिंसाशून्यमयल्ललस्यमशर्न घात्ञा मरुत्कलिपित 
व्यालानां पशवस्तृणाहुरभ्ुजस्तुष्ठा स्थलीशायिनः । 

संसारार्पवलूहुनक्षमधियां चूत्तिः रूता सा-जूणां 
तामन्वेषयतां प्रयान्ति सतत सर्वे समाप्ति.शुणा:॥ ९७॥ 

हिंसेति | हिंसया अन्योपतापकव धादिसिः झल्यं रहितम्) अयल्लेन यल्ले विना 
लब्य प्राप्य अशर्न अन्नम् । 'मिस्सा जी भक्तमन्धोड्नम! इस्ममरः । घात्रा चित्र 

विचिनरृरष्टिकृन्नों मह्मणा व्याछानां सपोणाम्। व्याले दुश्णजे संपे! इति विश्वः । 
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मझता ब्ायुनाः ऋत्थितं #निर्मितर्भ-। परशव३. गोप्रगतयः तृणाहुरान् बाढतृणानि 

' भुलनन्तः सन््तः स्थठीशायिनः अकृत्रिमप्रदेशे शयनवन्तः तुछः संतुष्यः । 

संसारः पुत्रमित्रकलत्रादिधारावाहिरुपा संछतिः. स एवार्णव: तस्म रुद्नने 

अतिकमणे क्षमा धीः येपां तेपां छणां जनानाम् । यथा तरणिद्वारा समुद्र 

तरन्ति तथा ज्ञानद्वारा संसारं तरन्तीलर्थः । सा दृत्तिः पूर्वोक्तप्रसिद्धजीवर्न 

कझता निर्मितम्। त्रह्मणेति शोपः । तां बृत्ति अन्वेपयर्ता मार्गसाणानां निरस्तरजं- 

सतमभोजनितदोपाणां सर्वे गुणाः सतत सर्वदा समाप्ति नाश अयान्ति प्राम्नुवन्ति 

थ्यो मे गर्सगतस्थापि बूर्त्ति कल्पितवान्प्भुः। शेपबत्तिविधानायथ -सुप्तः कि चु 

सतोषपि वा ॥! इति चचनरीत्या वत्तिकतपने जागरूकः सनू भगवान् वर्तत 

इति मत्वा हिंसादिराहित्येन इति कुवैन यदच्छया उंप्राप्तदरव्येण तुष्टः सन् यत्र 

कुत्र वा वसन् रजखमोदोंपेः अलिप्तः सन् योगी सर्वदात्माजुसंधानं कुर्वनू 

स्थातव्य इत्याशयः । घत्त पूर्ववत् ॥ 

अथ निर्त्तिप्रकारमाह-- 

गल्भातीरे हिमगिरिशिलावद्धपद्मासनस्य 
ब्ह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य । 

कि तैभांव्य मम खुद्विसेयत्र ते निधिशक्लाः 
कण्ड्यन्ते जरठहरिणाः स्वाह्ञमन्ने मदीये ॥ ९८ ॥ 

गन्नेति । गज्नायाः सुरनयाः तीरे कूले । 'कूल रोधश्व तीर च अतीरं च तर्ट 

त्रिपु इल्मरः । तीरग्रहण तह॒तशीतत्वपावित्यादिसिध्यर्थम्। हिमगिरेः शीतन- 

गरम शिलायाः पापाणस्थ उपरि वद्ध पद्मासने येन तस््र । किंच ब्रह्मणः ध्यान 

उपासने तस्य अभ्यसन अभ्यासः तस्य विधिः विधान तेन । “विधिर्विधाने देवे- 

5पि! इत्यमरः । योगनिद्रां गतस्र प्राप्तस्य योगिनः मम तेः सुदिव्सः पुण्यदिने 
भाग्य किम् । यत्न ते जरठदरिणाः इद्धकरक्ाः निर्विशज्ा: निर्भीकाः सन््तः खा 
खबदरीरं मदीये अब्जे शरीरे कण्ड्यन्ते । तेसोव्यमिल्यभिप्रायः । एवं च आमतनि: 
वास ल्क््त्वा गद्गातीरे हिमवत्पर्चतपापाणोपरि पद्मासनासनवर्ती त्रह्मध्यानास्यास- 
विधानेन योगनिद्रां गतः सन्नईं निर्विशड्“ः जरठहरीणैः साक॑ यदा स्थास्ये तदा 
में सुदिविसा जायन्त इत्यमिप्रायः । सन्दाकान्तावत्तम् ॥ 

अध केवर्क सर्वसज्ञपरितद्यागमाह--- 

पाणिः पाज पवित्र श्रमणपरिगत सैक्षमक्षय्यमन्न 
बिस्तीण व्रमाशाद्ंकमचपलं तल्पमस्वल्पमुर्वी । 

थ्रेषां निःसद्गताह्लीकरणपरिणतस्वान्तर्सतोषिणस्ते 

धन्या; संन्यस्तदेन्यव्यतिकरनिकराः कर्म नि्मूलूंयल्ति ॥ ९० ॥ 

पाणिरिति। पाणिः हस्त एवं पविन्न॑ परिशुद्धे पान भाजनम् । “योग्यभाजनयो; 



* वा मातीलाल मास्टर 
३. वराग्यशतकम् | मिदाला|' छ्ष् 

पात्रम! इसमरः । श्रमणेन संचारेण परिगत प्राप्त एप मे फिशानरिलाक आए 
नाशरदितं अन्न अशनम् । आशानां दिशां दशक दृश वित्तीण विश्वाल बचे 
बासः । उर्वी भूमिः अखल्प महत् अचपर्ं अचल तल्प॑ शब्या येपां विश्सक्न- 
ताया: सद्वरहितस्थ॒ अश्लीकरणेन परिणतं परिपक् गत॑ यत् खान्त॑ तेन संतोषिणः 
संतुष्टाः ते धन्याः संन्यस्ता ल्क्ताः देन्यस्य व्यतिकरनिकराः येस्ते तथोक्ता सन््तः 
ऊमे निमूलयन्ति नाशयन्ति । एवं च यत्र कुत्न वा वसन् पाणिपात्रेण भेक्षा्न 
आुकला दिगम्वरः उर्वोशयनः निःसश्नपरिणतचित्तेन संतुष्टः सन् ल्क्तदैन्यव्यति- 
करमिकरः धन्यः धारावाहिकजन्मपरम्परात्रदं कम निममेलयतीत्यमिश्रायः । 
रूखरा ॥ 

अथ पत्रभूतानि संवोध्याह-- 

मातमेंदिनि तात मारुत सखे तेजः खुबन्धो जरू 
श्रावब्याम निवद्ध एवं भचतामन्त्यः प्रणामाशलि+ । 

' भ्रुप्मत्सदड्रबशोपजातखुरूतस्फार स्फुरनिसेल- 
शानापास्तसमस्तमोहमहिमा लीये परत्रह्मणि ॥ १०० ॥ 

मातरिति | है मातः जननि मेदिनि वचुमिति, हैं तात जनक मारुत वायो, 
हे सखे सुहत् तेजः, है सुबन््धो शोभनवन्धी जल उदक, हे भातः सहोदर 
व्योम अम्बर, भवतां धुप्माक॑ अन््लः चरमः प्रषामाप्तल्ठि: नमस्कारपूर्तकाझलिः 
लिवद्ध एवं । पाणिर्निक्ुब्जः प्रदृत्िस्ती युतावज्ञक्तिः पुसान! इल्ममरः । युप्मा्क 
सद्ृस्प योगस्य वशेन अधीनेन उपजाते यत्सुकृत्ं तेन स्फारं विस्तारं स्फुरत् नि- 
मल च यत् ज्ञानं तेन अपास्तः दूरतस्वक्त+, समसतमोहमहिमा पुत्रमित्रकलत्ाय- 

मिनिवेशाज्ञानातिशयः सन् अह परे ब्रह्मणि सचिदानन्दरूपिणि निर्विकारे नि- 
प्कलक्े मिरकने त्रह्मणि ठोये । एवं च दारेपणावित्तेषणापुत्रपणादिरहितः सन् 
विदानन्द्खरूप: सन् विदेहकेवल्य॑ जीवन्मुक्तः सन् अई वर्त इलाशयः । 
दाईलविक्रीडितम् ॥ 

इति वैराग्यशतकव्याख्यानेडवधूतचयों नाम दुशरम दशकम्। 

इंति सुमाषितनिशत्यां वेराग्यशतकं संपूर्णम्र् । 

इति श्रीपरमयोगीन्द्रवृन्दसानसमिलिन्द्संदोहामन्दानन्द्लाभामिनन्द्तिर घुनन्द- 
नचरणारविन्द्मकरन्दाखादुनकन्दलितसारसारखतेन, अखण्डतपश्रचण्डमुनि- 
अकाण्डमण्डलेश्वरशाण्डिल्यमहामुनिगोत्रावतंसस्थ॒ पश्चान्वयसुधापारावारपारघु- 
रीणसकलकविकुठसावभीमस्य कोण्डोपण्डितवयेस्थ तनूजेन, गज्ञाम्विकागर्भरल्ा- 
रूरुधाकरेण, यमचन्द्रब॒ुधेन्द्रेण विरचितया सहदयानन्दिन्याख्यया ब्याख्यया 
समेता भ्रीमतृद्दरियोगीन्द्रविरचिता छुभाषितत्रिशत्ती संपू्णा ॥ 

सु० त्रि० १६ 
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छोकारम्मः । 

जालन्धाय च दुमुंखाय ««« 
जीणी एवं मनोरथाश् हृदये «.« 
तपस्न्तः सनन््तः ०००. ००० 

तरुणीवेषोह्ीपित-- -««. ««« 
तस्मादनन्तमजरं॑ ...  ««« 

तस्था; सनी यदि घनो. ««« 
तावदेव कृतिनामपि '...  -«« 
तावदेवासतमयी ७... -«« 
तावन्महत्त्वं पाण्वित्यं,,,. ««« 

तुन्न वेश्म सुताः सताममि-... 

तृषा शुध्यद्यास्ये पिवति. «.- 
तृष्णां छिन्धि भज क्षमा ««« 
ते राजा चयमप्युपासित-- ««- 
दाक्षिण्यं खजने दया... --« 
दाने भोगो नाशस्तित्तो ...« 

दिक्कालछायनवच्छिन्ना---. ... 
दिद्ि बनहरिणेश्यो ४७ * “ढक 

दीना दीनमुखः सदेव ... ««« 
दुराराध्याश्षामी तुरंग--- ««« 
दुजनः परिहर्तव्यो ... ««- 
देवेन अभुणा खय॑ --- . -+- 

दौर्मश्रयान्ञपतिविनश्यति. «« 
इष्टन्येबु किमुत्तम॑ ---. «« 
धन्यानां गिरिकन्द्रेघु ... . «« 
धन्यास्तं एव धवढा-- . -« 

न संसारोत्पन्न चरित-- . ««« 
न कश्बिच्रण्डकोपाना-- . ««« 
नगम्यो मन्नाणां न च. «-« 
न ध्यातं पदमीखरस्य ... ««« 

न चंदा न विटा ने गायका -«« 

जमस्यांमो देवान्ननु --«  ««« 

 अप्नत्वेनोन्नमन्तः पर... «»« ' 

नाम्यस्ता अतिवादिदुन्द--- «० 

जाझतें न विष किंचि-- . ««* 

शतके । 

खब्ार० 
वैराग्य ० 
वैराग्य ० 
श्ज्ञार॒० 
वैराग्य० 

आज्चार॒० 
श्ज्ञार० 
शज्ञार० 
श्ख़्पर० 
बैराग्य० 
वैराग्य ० 
नीति० 

वैराग्य० 
नीति० 
नीति० 

नीति० 
श्ज्लार० 
वैराग्य० 
वैराग्य ० 
नीति० 

+$:नीति५ 

नीति० 

अखझ्डारु० 
च् 

चृराग्य ० 

अज्ञार० 

वैराग्य ० 
नीति० 

स्ड्न्नार्० 
च 

चराग्य ० 

वैराग्य० 
नीति० 

नीति० पक 
वराग्य ० 

अद्वार ० 

छोकः ॥ 

१ 

१४१ 



छोकारम्पः न 

'निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि «७» 
निवृत्ता भोगेच्छा पुरष-- ... 
नून॑ हि ते कविवरा विपरीत ... 
जूनमाज्ञकरस्तमाः «« ««» 

नेता यस्र बृहस्पतिः ... ««« 
नैवाकृतिः फलति नव... ... 
नो सत्येन सगाझ एप... .«« 
पद्माकरं दिनकरो विके. ..- 
परिक्षीण: कश्वित्पृहयति «.. 
परिभ्रमसि कि मुधा क्रवन ... 
परिमलमतो बाताः शाखा ... 
यरिवतिनि संसारे मत: ««« 

परेपां चेत्ांति प्रतिदिवस--..- 
पाणि: पात्र पवित्र भ्रमण--... 
पाणिं पात्रयतां विसगे--- ..« 
पातालमाविशति याति._... 
पान्थक्षीविरह्दानला--.. ««« 
पापानिवारयति योजयते . ««« 
पुण्ये आमे घने. वा महति . ... 

पुण्यैमूठफरैसथा प्रणयिनी ... 
अणयमधघुरा: प्रेमोदाराः. ««« 
अधितः प्रणयवेतीनां ,.. «»«« 
प्रदान प्रच्छन्ने गहमुपगते ««« 
असह्य मणिम्ुद्धशेतू «७. ««« 

आश्यामेति मनागनागत- 
प्राणाबातानचिब्ृत्तिः पर- «.« 
आप्ता शियः सकलकाम- «« 

आरभ्यते न खड़ विप्नमयेन ... 
प्रियसस विपहण्डाघात- «« 

प्रिया न्याय्या इत्तिमडिन- ««« 

ओयलौदभियहुद्युति-.._ ««« 
फल स्वेच्छालस्य प्रतिवन- ..« 

फलमलमशनाय खादु... ««« 
वाले छीलामुकुछितन-+... ««« 

शतके । 

नीति० . 
2 

- पराग्यू० 
शज्ञार० 
शुज्ञार० 
नीति० 

नीति० 

शुद्भार् ० 
नीति० 
नीति० 
। 

दैराग्य० 
झूद्गार० 
नीति० 
२ 

वैराग्य ० 
वेराग्य० 
चैराग्य० 
चैराग्य० 
झज़ार० 
नीति० 

भैराग्य ० 
के 

चेराग्य० 
शुद्भार० 
झद्दार० . 

नीति० 
नीति० 
शुज्जार० 
नीति० 

. वेराग्य० 

, नीति० 
नीति० 

नोति० 

झुद्घार० 
चैरास्य० 
चेराग्य० 
झद्गार० 

लोक 4 

६8. | 

५ 

न्ध 

ल्ण ल्णी 5 नी >छ 

शण | 

धृष्ठे । 



खलछोकारम्तः 

बोद्धारो भत्सरप्स्ता: ..« 
ब्रह्मज्ञानविवेकनिर्मेलधियः 
ब्रह्माण्ड मण्डलीमात्र «.« 
ब्रह्मा येन कुलाबब- ... 

ब्रह्मेन्द्रादिमरहगां-. -«« 
सक्तिभचे मरणजन्मभर्य 
भम्माशस्त्र करण्डपिण्डित- 

भवन्ति नप्नास्तरवः ... 
भिक्षाशन॑ तद्पि नीरस- 
मिक्षाशी जनमध्यसन्नरहितः ... 

भिक्षाहारमदेन्यमग्रति- 
भीम वन भवति यस्त... 
भोगा न भुक्ता वयमेव 

भोगा भद्ढुरशज्त्तयो बहु- 
भोगा मेघवितानमध्य- 

भोगासुझ्जतरइमज्ञ ... 
भोगे रोगमय कुछे .... 
आञन्त देशमनेकरदुर्गविष्स 
अआूचातुयात्कुश्िताक्षाः .... 
मणिः शाणोह्मीढ: समर- 

मजल्नम्भसि यातु मेरुशिखरं 
नत्तेभकुम्भदलने भुवि..« 
मधु तिष्ठति वाचि योषितां-««० 
अधुरयं मधुरैरपि. ..« 
भनसि वचसति काये पुण्य- «.- 
महाशय्या पृथ्वी विपुल- 
महेश्वरे वा जगता- ««« 

मातमेंदिनि तात मारुत 
मातरुदिस भजख कंचि- 
भात्सयंमुत्साये विचाये 
माने म्लायिनि खण्डिते 
माठती शिरसि जुम्मर्ण 
झुखेन चन्द्रकान्तेन .«« 
मुग्पे -घानुष्कता केये .«« 

शतके 4 

नीति० 
चैरास्य ० 
प 

चैराग्य० 
नीति० . 
चैराग्य ० 
चैराग्य ० 
नीति० 

नीति० 
पु 

वैराम्य ० 
चैरास्य० 
श् 

वैराग्य ० 
नीति० 

दैराग्य ० 
पु 

वैराग्य ० 
चैराग्य ० 
चैरास्य ० 
वैराग्य ० 
वैराश्य० 
शुद्भार॒० 
नीवि० 

नीति० 

झुज्ञार ० 
शुद्यर॒० 
झाज्ञार्० 

नीति० 
च 

वरागर्य ० 

वैराग्य० 
पु 

वेराग्य ० 
वैरग्य ० 
शद्वार० 
चैरास्य० 
इज्ञारु० 
शुन्दार॒ ० 
झाज्बार ० 

0 न0 -9 +9 -0 न 
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छोकारम्मः । 

मृगमीनसजनानां तृण-« ... 

मृत्पिण्झो जलरेखय्रा बलवित 
मोह माजय तामुपाजेय. .... 
मीनान्मूकः प्रवचनपढु- ... 
ये अीषयेत्छुचरितें: ... ... 

| यतो मेरः श्रीमानिषपतति ... 
यत्रानेकः कचिद॒पि शहे 

यथा कन्हुकपातेनोत्पतत्थाय: ' 
यदचेतनो$पि पादेः स्पृष्टः 

'कनननल जजलजी- पे नि +»ननिना अत नि + सीन 3-33>न»>»-« मम» ७» «ममम«»भमन. 

यदासीदज्ञानं सरतिमिर- ... 
यदा थोगास्यासव्यसन- . .«« 
| यदेतसूरणन्दुद्युतिहर- -.... ««« 
' थदेतत्खच्छन्दं.. ५ ««« 
। यद्धात्रा निजभालपंद- | ««« 
| यस्थास्ति वित्त स नरः. ««« 
| यावत्खस्थमिदं शरीरमरुज ... 

या साधूंश्च- खलान्करोति .... 
ये बर्तन्ते धनपतिपुरः. ««« 
ये संतोषनिरन्तरप्रमुदिता- -.- 
रलैमेहाय्पेस्तुतुषुन ...  ««« 
रम्यं हम्येतल न कि वसतये... 
रम्याथनद्रमरीचयस्तृणवत्ती ... 

रागस्ागारमेक नरक- | ««« 

राजंस्तृष्णाम्युराशेन हि है 

राजन्दुधुक्षति यदि ख्षिति- ««« 

रात्रिः सैव पुन स एवं. ««« 

लमेत सिकतासु तैल-.. ««- 

लाइुहूचाकनमधश्वरणाव- ««« 
लीछावतीनां सहजां ««« «*« 

लोभश्वेदगुणेन कि ««« 
वर्क चन्द्रविकासि पहुज 

चचसि भवति सन्न्याग-- ०४«« 

ह५४। अब परन्लकलकान लक अन् नल >र >ूप्रेलकअनकनकक अब. "०५ “बन. 3 कर: जया» जप 

बने रणे झम्ुजलामि-« «० . 

| यदा किंचिज्ञोडह॑ ... .... 

० 

ली कल मी मजाक जी लकी ज जम लक मलिक निलिक ली. > पीजी अमल 

शतके । 

नीति० 
चैराग्य० 
ञ्. 

वराग्य ० 

नीति० 
नीति० 
हे 
चराग्य ० 
२ 
वेराग्य ० 

नीति० 
नीति» 

नीति० 
शुन्ार० 
गुल्गार्० 
शूज्ञार्० 
चैराग्य ० 
नीति० 
नीति० 

चैराग्य० 
नींति० 

चैराग्यू ० 
. वैराग्य० 

नीति० 

बैराग्य ० 
बैराग्य ० , 
शुज्ञार० 
शुज्चार० 
नीति० 

वैराग्यू ० 
नीति० 
नीति० 

शुज्ञारु० 
नीति० 

अजह्ञार ०. 

शकद्गार० 
नीति० 

खछोकः । 

णजुछ 

पुर 

द्ढ 

घृष्ठे ॥ 

३० 
१५१ 

पृष्ड 

१९ 
३६ 

पृष्दु 
१३८ 
ड४ड८ 

२० 

ण्ड 

थ्ड 

८३ 
१६५ - 

श्र 

२१- 

१६१ 
फ्- 

१२९ 

१२५ 

४२- - 

श्र 

१६० 

छ़ 
छ्पृ ब्क 

२१ 

पद 

हे! 

फ् * हर >8७ 

प८ु # 

५ 
ण५: 



छोकारम्भ: | 

बय॑ येम्यो जाताबिर- . «.. * पड 

वयमिह परितुष् वल्कडै-  «»« पट 
वरे शउज्नोत्सज्राहुर ..... ««« ड््पृ 

वर प्राणोच्छेद: समद-- :... * १५९ 

बर्ण सितं झटिति ..- «» '' १ ६० 

वलीमिमुंखसाकान्त ... ««« ११५ 
वहति भुवनश्रेणि शेप: ««« १९ , 

वहिसतस् जलायते «.. «»« "४५. 
वाञ्छा सजनसंगतो -«. «.«« शव 
वितीर्ण सर्वस्वे तरण---. ... १६७ 

दिया नाधिगंता कलत्र ' ..;- १४३ 

विद्या नाम नरस्य रूप-- «४ झट 

विषदि वैयमथाभ्युदये. ««« दे 

विपुलहदयरीशैरेतलग--  «.- १५० 
वियदुपचितमेध भूमयः.. | ««« १०४ 
बिरमत बुधा योषित्सज्ञा-- “««' ९ 

विरम विरमायासादू---. ««« ७५०. 

विरहेष्पि संगम: खह. ««.. ०२ 

विश्रम्य विश्रम्य वन. ««-« ६७ 

विश्वामित्रपराशरप्रंद्तयोी ««« ९९:५५ 

विस्तारितं मकरकेतन--  :-«४४ ८्णु * 

वेश्यासी मदनज्वाला---. ०. ८८, 

व्याप्रीव तिष्ठते जरा ... ««« १३५ 

व्यादीषंण चलेन... ««« “«« किन 

व्यालं बाढगुणालू--- ««» *«« ५ 

शक्यो वारयितु जलेन ४०४ हुक 

इंभुखयंभुहरयो / « «*«« ६, 

शशी द्विसधुसरो. --« «««' बद्ध 5 

शाञ्रज्ोडपि प्रगुणित---. +«* न 

शाज्नोपस्क्ृतदव्दसुन्द्रगिरः +०५ ९. 

शिरः शा खगीपशु-- «*« <.« 2 
झुअं सभ सविभ्रमा युवतयः.«« ण्र 

शज्ञार्हसनीरदे ....... ७९ "**--० 
७० श्रुतेत कुण्डः न छा डी आज 5 नीति 

ओत्र अनु | कएुइइुज, ९ हू ९४०३, 
हब | 



शोकारंम्मः । 

संसार तव पर्यन्त--... “ 
[संसारेडस्मिन्नसारे.... 
' अंसारे खप़्सारे परिणति-- . 
स जातः कोष्प्यासीन्मदन 
सति प्रदीपे सलभो ... 
सत्य जना वच्मि. ... 
सल्यावृतां च परुषा प्रिय 

संतप्तायतति संस्थितस्य ... 
सन्लन्येषपि चृहस्पतिप्रस- 

सन््म्रा्गे तावदास्ते प्रभवति 
स परप्रतारकोध्सो निन्दति 
संपत्सु महतां चित्त ... 
सहकारकुसुमसर--- 
सा रम्या नगरी महान्स 
सिंह: शिश्वुरपि निपतति 
सिद्धाध्यासितकन्द्रे ... 
सुधाछुभ्नं धाम स्फुरदू-- 

। सुजति तावदशेष-- «.. 
| खनो भांसग्न्थी कनक--- 

स्रीमुद्दां कुछुमायुधस् ... 

| स्थाल्यां वैदूयमय्यां पचति 
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